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 Seznam použitých zkratek v ŠVP 
 

Názvy vyučovacích předmětů: Jiné použité zkratky 

AJ 

ČJ 

D 

F 

HV 

CH 

INF  

Ajkv 

M 

NJ 

VKO 

PRV 

PŘ 

PŘÍ 

PČ 

Sph 

TV 

VL 

VV 

Vpr 

Z 

GeL 

Anglický jazyk 

Český jazyk 

Dějepis 

Fyzika 

Hudební výchova 

Chemie 

Informatika 

Konverzace v AJ  

Matematika 

Německý jazyk 

Výchova k občanství 

Prvouka 

Přírodopis 

Přírodověda 

Pracovní činnosti 

Sportovní hry 

Tělesná výchova 

Vlastivěda 

Výtvarná výchova 

Výtvarná praktika 

Zeměpis 

Geografie Liberecka 

DVPP 

ESF  

EV 

EU 

ICT 

IZS 

MKV 

MŠMT 

MV 

OSPOD 

OSV 

OVO  

PD 

PPP 

PT 

RVP ZV 

SCIO 

SPCH 

SPU 

SPUCH  

ŠD 

ŠVP 

další vzdělávání pedagogických pracovníků 

evropské strukturální fondy 

environmentální výchova 

Evropská unie 

Informační a komunikační technologie 

integrovaný záchranný systém 

multikulturní výchova 

ministerstvo školství 

mediální výchova 

orgán sociálně-právní ochrany dětí 

osobnostní a sociální výchova 

očekávané výstupy vzdělávacího oboru 

projektový den 

pedagogicko psychologická poradna 

průřezové téma 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

evaluační testy SCIO 

specifické poruchy chování 

specifické poruchy učení 

specifické poruchy učení a chování 

školní družina 

školní vzdělávací program 
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FG 

IDT 

 

Pgr 

Epr 

Chpr 

Fpr                                                

Finanční gramotnost 

Informační a digitální 

technologie 

Počítačová grafika 

Ekologická praktika 

Chemická praktika 

Fyzikální praktika 

VDO 

VEGS 

ZŠ 

MŠ 

MŠMT 

CHKO 

KVKL 

PF TU Liberec 

MHD 

SPC 

IVP 

IVýP 

PC 

SW 

CD 

DVD 

WAN 

LAN 

IrDA 

WIFI 

WHO 

PÚ 

PSP 

PO a PŘ 

IZS 

DVP 

výchova demokratického občana 

výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

základní škola 

mateřská škola 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

chráněná krajinná oblast 

Krajská vědecká knihovna Liberec 

Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci 

městská hromadná doprava 

speciálně pedagogické centrum 

individuální vzdělávací plán 

individuální výchovný plán 

počítač 

software 

kompaktní disk 

digitální všestranný disk 

wi-fi připojení 

lokální počítačová síť 

Sdružení pro infračervený přenos dat 

bezdrátový přenos dat 

Světová zdravotnická organizace 

přímá úměrnost 

periodická soustava prvků 

podmět a přísudek 

integrovaný záchranný systém 

další vzdělávání pedagogických pracovníků 



2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

 Úplnost a velikost školy 
 

V říjnu roku 2004 se škola ocitla v důsledku optimalizačních opatření odboru školství 

libereckého magistrátu v situaci nejisté, neboť byla v rámci procesu optimalizace školství 

navržena na vyřazení z rejstříku škol. Situace byla vyřešena o tři roky později rozhodnutím 

zastupitelstva statutárního města Liberec ze dne 22. 2. 2007, které vyústilo v administrativním 

sloučení ZŠ Liberec, nám. Míru 212/2 s příspěvkovou organizací ZŠ Liberec, Sokolovská 328 

a ve vytvoření nástupnické organizace ZŠ Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace, 

odloučené pracoviště nám. Míru. Tento nový subjekt začal fungovat od 1. 7. 2007. 

Po sedmi letech došlo k opětovnému rozdělení škol a vzniku dvou samostatných institucí. 

Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace začala fungovat od 

1. 7. 2014. Maximální kapacita školy je 290 žáků. 

 

Vyučování je realizováno v kmenových třídách, v odborných učebnách (v přírodovědné 

učebně, počítačové učebně) a školní tělocvičně. Učebna hudební výchovy je zároveň kmenovou 

třídou. Vyučovací proces probíhá ve dvou hlavních budovách a ve školní tělocvičně, v letním 

období je využíváno víceúčelové školní hřiště. Součástí školy je školní družina a školní 

pozemek. Ke škole patří vlastní školní jídelna.  

 

 

 Umístění školy 
 

ZŠ na náměstí Míru leží na okraji města ve čtvrti, kde převládá zástavba rodinných domů 

a malých panelových sídlišť stranou rušných ulic Liberce. V blízkém okolí jsou snadno 

dostupné Jizerské hory, tím se škole nabízejí velmi dobré podmínky pro pobyt dětí v přírodě. 

Centrum je snadno dostupné autobusy MHD, která má zastávku v těsné blízkosti školy. 

Škola má vlastní webové stránky, na kterých lze zjistit základní informace o škole a dění ve 

škole. 

 

 

 Podmínky a vybavení školy 
 

 materiální: vybavení pomůckami, učebnicemi a učebními texty 

   kvalitní kopírovací zařízení 

počítačová síť, počítače pro žáky 

rozvody vysokorychlostního internetu po celé škole 

interaktivní tabule 

školní knihovna 

 

 prostorové: počet kmenových učeben odpovídá počtu tříd 

odborné učebny a pracovny: přírodovědná učebna, výpočetní technika, 

knihovna a učebny pro dělenou jazykovou výuku 

tělocvična, hřiště s umělým povrchem  

 

 hygienické: sociální zařízení 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

organizační zajištění režimu školy s ohledem na psychické a fyzické 

zdraví žáků 
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 Charakteristika pedagogického sboru 
 

 odborná a pedagogická způsobilost učitelského sboru dlouhodobě zajištěna 

 ve škole pracuje metodik prevence, koordinátor environmentální výchovy, koordinátor 

ŠVP, koordinátor ICT 

 výchovný poradce (jeden pro 1. i 2. stupeň) 

 školený logoped 

 další vzdělávání dlouhodobě a systematicky orientováno na inovační procesy ve 

školství 

 každoročně připravován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který se 

zaměřuje na vzdělávání pedagogického sboru jako celku 

 

 

 Charakteristika žáků 
 

Převážná většina žáků spadá bydlištěm do naší spádové oblasti, dojíždějí k nám však žáci 

i z jiných městských částí. Život na okraji města má svá specifika, rodiče se velmi zajímají 

o působení školy a kladou důraz na její atmosféru a pověst. Velkou roli v našem působení hraje 

i školní družina, o kterou jeví rodiče velký zájem. 

Rozbory výsledků přijímacích řízení za několik posledních let ukazují, že 75-80% žáků odchází 

na obory studia na středních školách zakončené maturitní zkouškou. Je tedy nutné i na toto 

zjištění brát ohled při zpracování celkové koncepce školního vzdělávacího programu tak, aby 

naši absolventi uspěli při dalším studiu. Toto hledisko se odráží i v tom, že rodiče požadují co 

největší rozšíření nabídky práce s počítači a výuky cizích jazyků. Rovněž je třeba respektovat i 

tu skutečnost, že relativně velká část žáků trpí specifickými poruchami učení. Ve třídách jsou 

integrováni i žáci s dalšími poruchami a i oni musí mít možnost všestranného a plnohodnotného 

rozvoje. 

 

 

 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 
 

 ZŠ náměstí Míru je zapojeno do evropského projektu Ovoce a zelenina do škol. Tento 

projekt byl spuštěn ve školním roce 2009/2010 s cílem podpořit zdravé stravovací 

návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny. 

 ZŠ náměstí Míru podala žádost o zařazení do dotačního programu „Rozvoj výukových 

kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky“. 

V rámci Liberce jsme byli vybráni a přihláška byla podána na MŠMT dne 29. 8. 2014. 

Tento program byl vypsán za účelem vytvoření nových výukových kapacit mateřských 

a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. 

 Škola se aktivně účastní projektů v rámci „eTwinning – komunita škol v Evropě“. 

eTwinning je službou, která tvoří rámec pro mezinárodní spolupráci škol, které mohou 

jednoduchým způsobem navazovat partnerství a realizovat takovou aktivitu 

(mezinárodní vzdělávací projekt), kterou ony považují za užitečnou, kde si samy určí 

začátek a konec spolupráce s partnerskými školami. 

 Škola je zaregistrovaná v programu „Erasmus+“. Erasmus+ je nový vzdělávací program 

Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech 

sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. ZŠ náměstí Míru 

má v plánu se aktivně zapojit do dvou ze tří klíčových akcí: Vzdělávací mobilita – KA 

1, Strategická partnerství – KA 2. 
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 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery 
 

 Správním orgánem školy je Školská rada, zřízená v roce 2014, která neformálně 

zajišťuje dohled nad vzdělávacími aktivitami školy a hospodařením. 

 Statutární město Liberec – zřizovatel školy - spolupráce na úrovni vztahu zřizovatel 

– statutární zástupce, spolupráce a účast na akcích oddělení ekologické výchovy ÚM 

Liberec. 

 Základním prvkem vzájemné komunikace a spolupráce rodičů a školy je funkční 

občanské sdružení Rada rodičů a přátel školy Ruprechtice. Podporují nadstandardní 

zájmové aktivity organizované školou a finančně je zajišťují, podílí se na odměnách pro 

nejlepší žáky školy. 

 Škola je Fakultní školou PF TU Liberec a spolupodílí se na praktické přípravě studentů. 

Na základě dlouholeté úspěšné spolupráce bylo škole propůjčeno čestné označení 

„Fakultní škola PF TU Liberec“. 

 Škola využívá služeb Pedagogicko-psychologické poradny Liberec, Speciálních 

pedagogických center a občanského sdružení Maják zejména v oblasti výchovného 

poradenství. 

 Větrník – Dům dětí a mládeže Liberec – spolupráce v rámci vědomostních soutěží 

a olympiád 

 Instituce poskytující služby v rámci DVPP - Pedagogické centrum Liberec, Centrum 

vzdělanosti Libereckého kraje, Národní institut pro další vzdělávání – pracoviště 

Liberec 

 KÚ Libereckého kraje – spolupráce při organizování sportovních soutěží. 

 Krajská vědecká knihovna v Liberci - velmi úzká spolupráce se rozvinula mezi 

školou a místní pobočkou KVK v Liberci. 

 Učitelé spolupracují a využívají programové nabídky především těchto organizací: 

CHKO Jizerské hory, Dům dětí Větrník, Oblastní galerie Liberec, Divadlo 

F. X. Šaldy, Naivní divadlo, Experimentální studio, ekologické organizace atd. 

 Učitelé připravují několik akcí pro rodiče a širokou veřejnost, které se setkávají 

s velkým zájmem. Patří k nim podzimní drakiáda, vázání adventních věnců, dílničky 

tvořivosti pro budoucí prvňáky, velikonoční dílny a školní jarmark. 

 Zpravidla v dubnu škola pořádá oblastní výtvarnou soutěž O zlatý štětec, která v roce 

2015 bude slavit již 22 let. 

 Každoročně se žáci se svými učiteli připravují na olympiády v českém jazyce, dějepise, 

anglickém jazyce, biologii, chemii a fyzice, dále se pravidelně účastní logické 

olympiády a dopravní soutěže, matematické olympiády, Klokana, či Pythagoriády. 
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3 CHARAKTERISTIKA ŠVP 

 Zaměření školy 
 

 Školní vzdělávací program vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání. Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům získávat a postupně 

rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání 

potřebného pro reálný život a praktické jednání. Na utváření klíčových kompetencí se 

podílí devět vzdělávacích oblastí s jednotlivými vzdělávacími obory. Realizace výuky 

pak probíhá v konkrétních vyučovacích předmětech, které respektují cílová zaměření, 

očekávané výstupy a učivo všech vzdělávacích oborů. Výuka v jednotlivých 

předmětech směřuje k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí a tedy i k dosažení 

klíčových kompetencí stanovených v rámcovém vzdělávacím programu. V předmětech, 

kde již byly MŠMT stanoveny a vydány Standardy pro základní vzdělávání, máme za 

cíl, aby všichni žáci zvládli tyto minimální znalosti a dovednosti. Zároveň však je naší 

prioritou dosahovat s většinou žáků úrovně vyšší než je toto stanovené minimum. 

 

 Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťujeme dlouhodobě pestrou 

nabídku zájmových činností v rámci školní družiny a v rámci doplňkové činnosti. 

Klademe důraz na širokou možnost pohybových aktivit, relaxaci a seberealizaci ve 

výtvarných činnostech žáka. V návaznosti na tradice v oblasti zájmové činnosti 

umožníme žákům rozvoj jejich zájmů formou nabídky volitelných předmětů 

a zájmových kroužků. 

 

 Snahy o zlepšování partnerských vztahů mezi žáky a pedagogy a zpestření výchovně 

vzdělávacích aktivit podporují tradiční celoškolní akce, které jsou organizovány formou 

projektových dnů školy, či tematicky zaměřených tvořivých dnů. 

 

 Individuální péče pedagogů o žáky se projevuje četností zapojení a úspěchy žáků 

v soutěžích, olympiádách a přehlídkách v oblasti vzdělávání i zájmových činností. Do 

života školy integrujeme plnohodnotně žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 

nebo vývojovými a zdravotními poruchami i žáky talentované a nadané. 

 

 Pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení školy důraz na vzájemnou 

informovanost zaměstnanců, jejich kontrolu a na péči o ně. Vedení školy podporuje 

další vzdělávání pedagogů, přenášení inovací, včetně zapojení studentů pedagogických 

fakult do praxe. 

 

 Své poslání chápeme jako službu žákům a jejich rodičům. Kvalitní komunikace 

s rodičovskou veřejností je jednou z priorit. Škola připravuje několik zdařilých akcí pro 

rodiče a veřejnost, které se setkávají s velkým zájmem a napomáhají ke kvalitní 

komunikaci s rodičovskou veřejností. 
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 Pestrá paleta aneb vysvětlení názvu ŠVP 
 

Škola by měla poskytovat maximální základ pro život každého jedince a spousty příležitostí 

pro všechny. Náš vzdělávací program nese název "Paleta života a lidskosti" a dává si za hlavní 

cíl připravit pro žáky podnětné a tvůrčí školní prostředí, kde se i dětem s velmi různorodými 

vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované péče, ale kde se současně cítí 

bezpečně a spokojeně. Prostředí, které stimuluje schopné žáky, povzbuzuje méně nadané, 

chrání a podporuje slabé a zajišťuje, aby se každé dítě vyvíjelo v souladu s vlastními 

předpoklady pro vzdělávání. Tím, že vytvoříme přátelskou a vstřícnou atmosféru, podpoříme 

žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu, vybudujeme u nich takové kvality 

osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během 

celého života se dále vzdělávat a podle svých možností a zájmů se aktivně podílet na životě 

společnosti. Jak tedy vypadá naše Paleta? 

 

 Paleta příležitostí – škola umožní žákům osvojit si strategie učení dle jejich 

individuálních možností a schopností 

 Paleta připravenosti – škola podněcuje žáky k tvořivému, logickému uvažování a ke 

schopnosti řešit problémy 

 Paleta možností – škola podporuje rozvoj pozitivních osobnostních vlastností 

a schopností, například uplatňovat svá práva, naplňovat své povinnosti, respektovat 

práva druhých a být vnímavý k lidem i k přírodě 

 Paleta všestranného rozvoje - škola podporuje u každého žáka poznání vlastních 

schopností a vytváří možnosti při jejich uplatňování, umožňuje žákům využívat znalosti 

a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oborech v zájmu vlastního rozvoje 

 Paleta objevování a hledání – škola umožňuje žákům samostatně pozorovat 

a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich 

závěry, připravuje pro žáky situace a reálné aktivity, při kterých jsou žáci vedeni 

k řešení problémů, sledování vlastního i cizího pokroku a hodnocení vykonané práce 

 Paleta spolupráce – škola umožňuje žákům spolupracovat ve skupině či týmu, podílet 

se na utváření pravidel spolupráce a na vytváření příjemné atmosféry při práci, žáci mají 

možnosti zastávat různé role ve skupině 

 Paleta porozumění – škola rozvíjí schopnosti žáků při vzájemné komunikaci, 

formulování a vyjadřování vlastních myšlenek, naslouchání jiným a obhajování 

vlastního názoru vhodnou a kultivovanou argumentací 

 Paleta bezpečí – škola vede žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich 

kulturám a duchovním hodnotám, učí je žít s ostatními lidmi, učí je chránit své fyzické 

i duševní zdraví 

 Paleta rozvoje – škola podporuje poznání vlastních schopností a možnost jejich 

uplatnění při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

 

 

 

 Výchovné a vzdělávací strategie školy 
 

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na 

úrovni, která je pro ně dosažitelná. Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, 

dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého 

člena společnosti. Klíčové kompetence se stávají něčím, co žák využívá a rozvíjí ve všech 

vyučovacích předmětech a všech školních činnostech. Při stanovování výchovných 

a vzdělávacích strategiích naší školy jsme dospěli ke konkrétním způsobům a metodám práce, 
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které vedou k dosažení stanovených cílů. Uspořádali jsme je do přehledné tabulky výchovných 

a vzdělávacích strategií školy. 

 

Přehled strategií školy 
 

KLÍČOVÉ 

KOMPETENCE 

ZPŮSOBY UTVÁŘENÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ 

UČITEL: 

Kompetence k 

učení 
 nabízí žákům různé způsoby učení 

 podněcuje žáky k účasti v různých soutěžích a k realizaci 

vlastních nápadů 

 umožňuje pracovat s různými materiály a zdroji 

 umožňuje žákům ve vhodných případech realizovat vlastní 

nápady, podněcuje jejich tvořivost 

 klade důraz na poslech a čtení s porozuměním a práci 

s textem 

 nabízí dostatek možností k přímému pozorování 

a experimentování, umožní žákům realizovat vlastní nápady 

a vede je k zhodnocení a posouzení výsledku 

 umožňuje žákům spoluutvářet kritéria hodnocení, diskutuje 

s žáky o jejich úspěšnosti a oceňuje jejich pokrok 

Kompetence 

k řešení problémů 
 vede děti k vyhledávání problémových situací a jejich příčin 

ve svém okolí, k prozkoumávání názorů, umožňuje 

vzájemnou komunikaci vedoucí k řešení problémů.  

 zadává problémové úkoly vycházející z praktického života, 

klade otevřené otázky 

 nabízí žákům více otázek než odpovědí, více inspirace než 

příkazů a více času k experimentům než poučkám 

 vede žáky k analýze informací, k zaujímání stanovisek, 

iniciuje kladení otázek a následné prozkoumávání odlišných 

názorů 

 nechává prostor k obhajobě a vysvětlení postupu řešení 

 umožní žákům pracovat se zdroji, v nichž si mohou ověřit 

správnost svého řešení 

 nechá žáky formulovat hypotézy a umožní jim jejich 

ověřování v praxi. Sleduje úspěšnost jednotlivých žáků 

a oceňuje jejich pokrok 

 vede děti k obhajování svých názorů a činů a učí žáky 

uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 podporuje práci ve skupině, umožňuje žákům spolupráci 

a organizuje výuku tak, aby každý žák měl příležitost vyjádřit 

své názory 

Kompetence 

komunikativní 
 povzbuzuje žáky, aby svými slovy vysvětlovali naučenou 

látku 

 vede žáky k přesnému a výstižnému pojmenování jevů a věcí, 

ke kultivovanému vyjadřování  

 vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků, zajímá se 

o jejich náměty, názory a zkušenosti 

 vede žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli 

a ostatními dospělými ve škole i mimo školu 
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 učí žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj 

vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných 

 předkládá různé zdroje, materiály a typy textů a vyžaduje 

jejich využívání při komunikaci  

 vede žáky k využívání ICT prostředků a umožňuje jim 

prezentovat výsledky práce jejich prostřednictvím 

 podporuje přátelské vztahy ve třídě i mezi třídami 

 začleňuje metody kooperativního učení a jejich 

prostřednictvím vede děti ke spolupráci při řešení úkolů 

a problémů 

 vybízí děti k pomoci mladším spolužákům. 

Kompetence 

sociální a 

personální 

 zařazuje skupinovou práci a usiluje, aby žáci prokázali 

schopnost střídat role ve skupině 

 vede je k respektování dohodnutých pravidel chování, na 

jejichž formulaci se sami podílejí 

 podněcuje vzájemnou pomoc při učení mezi žáky a umožňuje 

jim aktivně se zapojovat do organizace akcí pořádaných 

školou /projektové dny, výtvarné soustředění a soutěže, 

organizace Dílen tvořivosti, Dny otevřených dveří, zápis, 

sběrové akce 

 vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci ve skupině, 

podporuje dobré vztahy mezi žáky při společných projektech, 

výtvarných soustředěních, hodinách TV, HV apod., motivuje 

žáky k aktivnímu zapojení v týmové práci 

 umožňuje žákům hodnotit úspěšnost dosažení cíle a projevuje 

očekávání úspěchu u každého žáka 

 vede žáky k vzájemné pomoci při učení i při řešení problému, 

vytváří dostatek situací k poznání potřeby vzájemného 

respektu mezi žáky, podporuje tak toleranci a empatii žáků 

 podporuje u žáků pocit sebedůvěry, pomáhá jim vytvářet 

představu o sobě samých 

 vede žáky k respektování potřeb a práv druhých, odlišností 

mezi lidmi /integrovaní žáci, národnostní, kulturní a etnické 

odlišnosti/ 

Kompetence 

občanské 
 vede žáky k uvědomění si hodnot práce své i ostatních, 

podněcuje žáky k účasti na kulturních a sportovních akcích, 

seznamuje žáky s kulturním a historickým dědictvím, 

s tradicemi našeho města a jeho okolí i celé země / vycházky, 

exkurze, výlety/ 

 vytváří prostor pro vlastní tvořivé a kulturní činnosti žáků 

 klade důraz na environmentální výchovu, vede žáky 

k aktivnímu zapojení do péče o své okolí /třída, škola, okolí 

školy/, učí děti třídit odpad 

 nacvičuje reakce v krizových situacích, předkládá různé 

způsoby jejich řešení 

 seznámí žáky s jejich právy a povinnostmi jak v rámci 

školního řádu, tak i v rámci zákonných a společenských 

norem 

 vytváří prostor pro poznání kultur a jejich společenských 

norem 
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Kompetence 

pracovní 
 vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů 

a techniky, důsledně vede žáky k dodržování dohodnutých 

pravidel a ke splnění úkolu v dohodnuté kvalitě a termínu 

 vytváří různé podmínky pro práci a vede žáky k adaptaci na 

změnu 

 předkládá žákům rozmanité materiály, vede žáky ke 

správným způsobům jejich užití s pomocí různých nástrojů, 

technik a vybavení  

 vede žáky k hospodárnému využití materiálů, používání 

ochranných pomůcek, v souvislosti s tím uplatňuje zásady 

bezpečnosti a hygieny práce 

 stanovuje kritéria hodnocení žáka tak, aby zahrnovala různá 

hlediska pracovní činnosti, a vytváří podmínky pro vzájemné 

hodnocení žáků 

 zadává žákům takové úkoly, při kterých kombinují znalosti 

z různých oborů, výuku doplňuje o praktické exkurze 

 umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce a 

vyžaduje jejich hodnocení 

 vede žáky ke sledování příkladů podnikání ve sdělovacích 

prostředcích a k vyhledávání různých příkladů podnikání 

 využívá exkurzí a besed s danou problematikou 

 škola nabízí žákům volitelné předměty a zájmové kroužky 

vhodné k rozvíjení jejich profesní orientace 

 

 

 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 
 

3.4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností 

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

podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu 

uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení. 

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. 

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského 

poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až 

pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých 

stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

 

3.4.1 Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je si škola vědoma 

skutečnosti, že se žáci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem 

podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého 

žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Každý pedagog tomu přizpůsobuje své 

vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných opatření. 

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je vypracován PLPP a pro žáky 

s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je vypracován IVP v souladu s ŠVP. 

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně je škola na úrovni IVP schopna na 

doporučení ŠPZ v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, 
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přizpůsobit výběr učiva, případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi 

vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich 

osobního maxima. Upravené očekávané výstupy pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními 

vzdělávané podle RVP ZV jsou stanoveny na vyšší úrovni, než jsou očekávané výstupy stanovené 

v RVP ZŠS. 

 

3.4.2 Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole 

Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho 

rodičů a odborného pracoviště. V rámci školy jde pak především o spolupráci vyučujících 

žáka, třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy. Velký význam pro úspěšné 

zvládnutí vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou. Forma a obsah 

vzdělávání je upravována podle individuálních potřeb žáka. 

Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole vychází ze školního 

vzdělávacího programu školy, závěrů psychologického a speciálně pedagogického vyšetření 

školského poradenského zařízení, vyjádření registrujícího pediatra či jiného odborného lékaře 

nebo dalšího odborníka a z vyjádření zákonného zástupce žáka. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňujeme formou individuální 

integrace do běžných tříd. Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb spolupracujeme 

se školskými poradenskými zařízeními. 

 

Školská poradenská zařízení, se kterými škola v případě potřeby spolupracuje: 

 Pedagogicko-psychologická poradna Liberec (Jablonec nad Nisou a Turnov) 

 Speciálně pedagogická centra v Libereckém kraji 

 Středisko výchovné péče ČÁP Liberec (součást Dětského diagnostického ústavu) 

 

Další zařízení, se kterými bude škola v případě potřeby spolupracovat: 

 MAJÁK o. p. s. 

 Odbor sociální péče Liberec  

- Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

- Oddělení kurátorské činnosti 

 Policie ČR 

 Zdravotnická zařízení 

 Soudy 

 

Pravidla a průběh tvorby plánu pedagogické podpory žáka při poskytování podpůrných 

opatření prvního stupně – plán pedagogické podpory (PLPP) 

 

 Při zjištění obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka informuje vyučující daného 

předmětu třídního učitele. 

 Učitel daného předmětu je zodpovědný za vytvoření plánu pedagogické podpory žáka. 

Na tvorbě PLPP se účastní i vyučující dalších předmětů, kde se projevuje nadání žáka.  

 Třídní učitel je zodpovědný za vytvoření plánu pedagogické podpory žáka (PLPP). 

http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/odbory-magistratu/odbor-socialni-pece/oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti/
http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/odbory-magistratu/odbor-socialni-pece/oddeleni-kuratorske-cinnosti/
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 S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny 

vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. 

Seznámení s PLPP jmenovaní potvrdí svým podpisem.  

 Poskytování podpory učitel daného předmětu ve spolupráci s ostatními vyučujícími 

průběžně vyhodnocuje.  

 V případě potřeby učitel plán pedagogické podpory průběžně aktualizuje v souladu s 

potřebami žáka. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření 

poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory výchovný poradce vyhodnotí, 

zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud se daná opatření ukáží 

jako nedostatečná, výchovný poradce doporučí zákonnému zástupci žáka využití 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení.  

 Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich 

realizaci a úpravách dle potřeb žáka. 

 

Postup školy při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami (IVP) 

 

 V případě, že opatření vyplývající z Plánu pedagogické podpory žáka nejsou 

dostačující, třídní učitel doporučí zákonnému zástupci žáka návštěvu školského 

poradenského zařízení. 

 Škola bezodkladně předá Plán pedagogické podpory školskému poradenskému zařízení. 

 Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle individuálního 

vzdělávacího programu, zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle 

individuálního vzdělávacího programu. Ředitel školy žádost posoudí a v případě 

vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP. 

 Za tvorbu IVP, spolupráci se školským poradenským zařízením a spolupráci se 

zákonnými zástupci je odpovědný třídní učitel. IVP vytváří třídní učitel ve spolupráci 

s vyučujícími dotčených předmětů, podklady kontroluje a konzultuje se školským 

poradenským zařízením. IVP vzniká bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce 

od obdržení doporučení. 

 S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka. 

 Zákonný zástupce stvrdí seznámení s IVP podpisem informovaného souhlasu. Ostatní 

zúčastnění IVP podepíší. 

 Poskytování podpůrných opatření třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími 

průběžně vyhodnocuje. 

 V případě potřeby učitel daného předmětu individuální vzdělávací plán průběžně 

aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

 Školské poradenské zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního 

vzdělávacího plánu. 

 Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich 

realizaci a úpravách dle potřeb žáka. 

 Stejný postup platí, pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc školského 

poradenského zařízení i bez vyzvání školy. 
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3.4.3 Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

 

Předmět metodické podpory žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními (do 3. stupně podpory): 

- vytvoření, realizace a průběžné vyhodnocování PLPP nebo IVP žáka s přiznanými 

podpůrnými opatřeními 

- uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci 

činností a při stanovování obsahu, forem i metod výuky 

- v odůvodněných případech lze zařadit odlišnou délku vyučovacích hodin pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami nebo dělení a spojování vyučovacích hodin 

- v odůvodněných případech lze případně prodloužit základní vzdělávání na deset 

ročníků 

- spolupráce se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními 

a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby 

spolupráci s odborníky mimo oblast školství (zejména při tvorbě IVP) 

- spolupráci s ostatními školami 

 

Předmět metodické podpory žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními (od 3. stupně podpory): 

 Vytvoření, realizace a průběžné vyhodnocování IVP žáka s přiznanými podpůrnými 

opatřeními. 

 Část vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů lze nahradit jinými vzdělávacími 

obsahy. 

 Část vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů lze plně nahradit obsahem jiného 

vzdělávacího oboru. 

 Žákovi s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů může 

být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na 

doporučení ŠPZ speciálně pedagogická a pedagogická intervence. 

 Speciálně pedagogická intervence je zaměřena na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, 

nácviku sociální komunikace, zrakové stimulace apod. 

 Pedagogická intervence je zaměřena na vzdělávací oblasti, v nichž je třeba zlepšit žákovi 

výsledky učení, případně kompenzovat nedostatečnou domácí přípravu na výuku. 

 Počet vyučovacích hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v závislosti na stupni 

podpory stanoven v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Časová dotace na předměty speciálně 

pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové dotace. 

 V IVP žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně a čtvrtého stupně lze 

v souvislosti s náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů změnit 

minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů). 

 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 

očekávaných výstupů stanovených v RVP ZV. Minimální doporučená úroveň očekávaných 

výstupů stanovených v ŠVP v rámci podpůrných opatření je uvedena formou odkazu na RVP 

ZV. Pro potřeby podpůrných opatření je minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů v rámci ŠVP uvedena formou odkazu na RVP ZV platný od 1. 9. 2016.  

 Minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů, 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 
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a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během 

roku  upravován podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního 

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

 

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

 

Metody výuky (pedagogické postupy)  

- 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 

- podpora poznávacích procesů žáka (osvojování učiva, rozvoj myšlení, pozornosti, 

paměti) 

- respektování míry nadání žáka a jeho specifika  

- orientace na rozvíjení informačně receptivních metod zaměřených na rozvoj vnímání, 

na práci s textem a obrazem  

- orientace na reproduktivní metody upevňující zapamatování, které vedou k osvojování 

vědomostí a dovedností pomocí opakování a procvičování 

- individualizace výuky (zohledňování individuálních potřeb žáka, respektování 

pracovních specifik žáka, stylů učení, doplňující výklad nebo procvičování, princip 

multisenzorického přístupu, nastavení dílčích cílů tak, aby žák mohl prožívat úspěch, 

opakované vracení se ke klíčovým pojmům a dovednostem aj.) 

- respektování pracovního tempa žáka, stanovení odlišných časových limitů pro plnění 

úkolů 

- zadávání domácích úkolů zohledňuje možnosti žáka a podmínky, které má žák k jejich 

plnění 

- zohledňování sociálního statusu a vztahových sítí žáka a prostředí, ze kterých žák 

přichází do školy 

- intervence na podporu oslabených nebo nefunkčních dovedností a kompetencí žáka 

 

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  

- změna zasedacího pořádku či uspořádání třídy v rámci vyučovací jednotky a se zřetelem 

k charakteru výuky a potřebám žáků 

- nabídka volnočasových aktivit (ve škole) a podpora rozvoje zájmů žáka  

- organizační podpora mimoškolního vzdělávání, včetně odborných exkurzí 
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 Hodnocení žáka  

- využívání různých forem hodnocení žáka  

- hodnocení vychází ze zjištěných specifik žáka (např. neznalost vyučovacího jazyka) 

- práce s kritérii hodnocení v závislosti na charakteru žákova problému, s důrazem na 

podporu rozvoje dovedností a vědomostí žáka 

- podpora autonomního hodnocení (sebehodnocení)  

- zohlednění sociálního kontextu hodnocení, hodnocení směřuje nejen k vyhodnocení 

úspěšnosti žákova učení, ale také k posílení jeho motivace pro vzdělávání 

- z hodnocení jsou zřejmé konkrétní individuálně specifické podoby činnosti vyžadované 

po žákovi, jsou jasně a srozumitelně formulována hodnoticí kritéria 

- formativní hodnocení směřuje k zpětnovazební podpoře efektivního učení žáka a je pro 

něj informativní a korektivní 

- celkové hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami zohledňuje jak omezení 

žáka, tak zejména jeho pokroky ve vzdělání 

 

Zásady práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

- seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků, s daným postižením žáka  

- respektování zvláštností a možností žáka 

- využívat speciální metody, formy a postupy při vzdělávání 

- vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka a možnostmi úlev 

- využívat speciální učebnice, didaktické materiály, kompenzační pomůcky, rehabilitační 

pomůcky 

- využívat služby asistenta pedagoga 

- utvoření optimálního pracovního prostředí včetně vstřícné přátelské atmosféry  

- možnost kompenzace jinými činnostmi, kde dítě může být úspěšné 

- v případě dlouhodobé nemoci konzultovat a vytvořit individuální vzdělávací plán 

- kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků 

- podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky 

neporovnávat s ostatními,  

- navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci 

- nutnost spolupráce s rodiči 

- vyhledávání činností, ve kterých může být žák úspěšný 

- dodržení častých přestávek, střídání pracovního tempa 

- poskytování pedagogicko-psychologických služeb 

 

 

Při vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením lze v rámci podpůrných opatření zohlednit: 

- problémy v učení – čtení, psaní, počítání;  
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- nepřesné vnímání času;  

- obtížné rozlišování podstatného a podružného; neschopnost pracovat s abstrakcí;  

- snížená možnost učit se na základě zkušenosti, pracovat se změnou;  

- problémy s technikou učení; problémy s porozuměním významu slov; 

- krátkodobá paměť neumožňující dobré fungování pracovní paměti, malá představivost;  

- nedostatečná jazyková způsobilost, nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy 

a vnímat souvislosti. 

 

Při vzdělávání žáka s lehkým mentálním lze jako další podpůrná opatření využít například posilování 

kognitivních schopností s využitím dynamických a tréninkových postupů, intervence s využitím 

specifických, speciálně pedagogických metodik a rozvojových materiálů; pravidelné a systematické 

doučování ve škole, podpora přípravy na školu v rodině, podpora osvojování jazykových dovedností, 

podpora poskytovaná v součinnosti asistenta pedagoga, je-li tento k dispozici. 

 

Zásady komunikace učitele s rodičem 

- vytvoříme interaktivní vztah učitel - rodič 

- poskytneme dostatek času pro rozhovor (vhodnost využití konzultačních hodin) 

- zpočátku pouze popíšeme (nehodnotíme) jevy, situace, chování, příhody 

- uvedeme zdroje svých informací, totéž umožníme rodičům 

- uvedeme konkrétní příklady a objasníme svá stanoviska 

- rozebereme s rodiči možné souvislosti, uvedeme důvody, co vše učitel zvážil, než se 

rozhodl takto reagovat 

- snažíme se rodičům citlivě poradit, nabídneme jim pomoc 

 

 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 
 

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní stimulaci vykazuje ve srovnání s vrstevníky 

vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, intelektových činností nebo v 

pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.  

Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení 

schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v 

jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo 

sociálních dovednostech. 

 

3.5.1 Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole 

Škola vytváří podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální 

možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.  

Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení na návrh učitele 

nebo rodičů. Pro tyto žáky může být vypracován individuální vzdělávací plán, který vychází ze 

ŠVP a závěrů vyšetření.  

Pro podporu nadání a mimořádného nadání škola sestaví podpůrná opatření podle individuálních 

vzdělávacích potřeb žáka v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.  
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Mimořádně nadaní žáci mají upraven způsob výuky tak, aby byli dostatečně motivováni k 

rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch předmětech, které reprezentují 

nadání dítěte.  

Výuka žáků probíhá takovým způsobem, aby stimulovala rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů 

nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet. 

 

 

3.5.2 Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole  

 

Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole vychází ze školního vzdělávacího 

programu školy, závěrů psychologického a speciálně pedagogického vyšetření školského 

poradenského zařízení, vyjádření registrujícího pediatra či jiného odborného lékaře nebo 

dalšího odborníka a z vyjádření zákonného zástupce žáka. 

 

Pravidla a průběh tvorby plánu pedagogické podpory nadaného a mimořádně nadaného 

žáka (PLPP) 

 

 Při zjištění nadání a mimořádného nadání žáka informuje vyučující daného předmětu 

třídního učitele. 

 Učitel daného předmětu je zodpovědný za vytvoření plánu pedagogické podpory žáka. 

Na tvorbě PLPP se účastní i vyučující dalších předmětů, kde se projevuje nadání žáka.  

 Třídní učitel je zodpovědný za vytvoření plánu pedagogické podpory žáka (PLPP). 

 S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny 

vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. 

Seznámení s PLPP jmenovaní potvrdí svým podpisem.  

 Poskytování podpory učitel daného předmětu ve spolupráci s ostatními vyučujícími 

průběžně vyhodnocuje.  

 V případě potřeby učitel plán pedagogické podpory průběžně aktualizuje v souladu s 

potřebami žáka. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření 

poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory výchovný poradce vyhodnotí, 

zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud se daná opatření ukáží 

jako nedostatečná, výchovný poradce doporučí zákonnému zástupci žáka využití 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení.  

 Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich 

realizaci a úpravách dle potřeb žáka. 

 

 

Postup školy při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu mimořádně nadaného žáka 

(IVP) 

 

 V případě, že opatření vyplývající z Plánu pedagogické podpory žáka nejsou 

dostačující, třídní učitel doporučí zákonnému zástupci žáka návštěvu školského 

poradenského zařízení. 

http://digifolio.rvp.cz/view/artefact.php?artefact=71065&view=10848&block=60677
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 Škola bezodkladně předá Plán pedagogické podpory školskému poradenskému zařízení. 

 Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle individuálního 

vzdělávacího programu, zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle 

individuálního vzdělávacího programu. Ředitel školy žádost posoudí a v případě 

vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP. 

 Za tvorbu IVP, spolupráci se školským poradenským zařízením a spolupráci se 

zákonnými zástupci je odpovědný třídní učitel. IVP vytváří třídní učitel ve spolupráci s 

vyučujícími dotčených předmětů, podklady kontroluje a konzultuje se školským 

poradenským zařízením. IVP vzniká bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce 

od obdržení doporučení. 

 S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka. 

 Zákonný zástupce stvrdí seznámení s IVP podpisem informovaného souhlasu. Ostatní 

zúčastnění IVP podepíší. 

 Poskytování podpůrných opatření třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími 

průběžně vyhodnocuje. 

 V případě potřeby učitel daného předmětu individuální vzdělávací plán průběžně 

aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

 Školské poradenské zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního 

vzdělávacího plánu. 

 Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich 

realizaci a úpravách dle potřeb žáka. 

 Stejný postup platí, pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc školského 

poradenského zařízení i bez vyzvání školy. 

 

Postup školy při přeřazení žáka do vyššího ročníku 

 

- Zákonný zástupce žáka požádá o přeřazení do vyššího ročníku  

- Ředitel školy jmenuje komisi pro přeřazení žáka do vyššího ročníku.  

- Ředitel školy stanoví termín konání zkoušky v dohodě se zletilým žákem nebo 

zákonným zástupcem  

- Ředitel školy stanoví obsah, formu a časové rozložení zkoušky.  

- Žák vykoná zkoušku před komisí.  

- Komise určí hlasováním výsledek zkoušky. 

- Škola pořizuje protokol o zkoušce, který je součástí dokumentace žáka ve školní 

matrice.  

- Ředitel školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem zákonnému zástupci 

žáka. 

- V následujících vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky žák neabsolvoval. 
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3.5.3 Podmínky vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 

Předmět metodické podpory žáků nadaných a mimořádně nadaných 

- vytvoření, realizace a průběžné vyhodnocování PLPP nebo IVP nadaného a mimořádně 

nadaného žáka 

- urychlování (akcelerace) – rychlé vzdělávání v základní škole, časný přechod na 

navazující školy, přeskočení jedné nebo několika tříd 

- obohacování normální výuky (enrichment) – rozšiřování, prohlubování učební látky, 

vyšší náročnost výuky 

- přeskupování žáků – speciální třídy a školy, soustřeďování nadaných žáků v rámci školy 

a třídy, účast na projektech, systém volitelných předmětů, pracovní společenství, 

spolupráce s různými institucemi 

- kombinace těchto postupů  

- možnost zapojení dalších subjektů do systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky 

školy (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.) 

 

 

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 

Metody výuky (pedagogické postupy)  

- obohacení dílčích výstupů školního vzdělávacího programu nad rámec učiva 

vyučovacích předmětů a oblastí školního vzdělávacího programu pro nadané a 

mimořádně nadané žáky, 

- využívání individuální a skupinové projektové práce, stáže na odborných pracovištích 

na podporu rozvoje vědomostía dovedností, včetně praktických dovedností nadaných 

žáků, 

- povzbuzovat procesy objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb, které dané 

téma vzdělávání nabízí 

- pestrá a podnětná výuka, která umožňuje velkou aktivitu, samostatnost a činorodost 

(nabídka nestandardních problémových úloh)  

- respektování pracovního tempa a zájmů žáka  

- podpora hledání dalších možných postupů řešení problémů napomáhání osobnostnímu 

rozvoji těchto žáků, zapojovat je do kolektivních činností, vést je k rovnému přístupu k 

méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším 

 

Úprava obsahu vzdělávání  

- obohacování učiva {dílčích výstupů) nad rámec školního vzdělávacího programu podle 

charakteru nadání žáka 

- prohloubení učiva, rozšíření a obohacení o další informace 

- zadávání specifických úkolů, projektů (na složitější a abstraktnější úrovni) 

- příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol  
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Organizace výuky 

- předčasný nástup dítěte ke školní docházce 

- vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích 

předmětech 

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

školy nebo v jiné škole 

- nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit 

- vnitřní diferenciace žáka v některých předmětech, např. cizí jazyk, volitelné předměty  

- přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího 

ročníku na základě zkoušky před komisí  

- žáci se účastní olympiád, soutěží nejen školních, ale i regionálních nebo krajských 

- žáci jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo 

základní uměleckou školou 

- pestrá nabídka volitelných předmětů, kde si žáci volí studium podle svého zájmu a 

mohou rozvíjet svůj talent v oborech, kde pro to mají předpoklady 

- spolupráce se sportovním klubem 

 

Hodnocení žáka  

- využívání různých forem hodnocení žáka  

- podpora autonomního hodnocení (sebehodnocení)  

- formativní hodnocení směřuje k zpětnovazební podpoře efektivního učení žáka a je pro 

něj informativní a korektivní 

 

 Poskytování poradenských služeb ve škole 
 

Poradenské služby na škole zajišťuje výchovný poradce, speciální pedagog, metodik 

prevence, vedení školy, třídní učitelé a další pedagogičtí pracovníci. 

 

Zaměření poradenských služeb výchovného poradce: 

 

• poradenství žákům v oblasti vhodných strategií a postupů při učení, zákonným 

zástupcům při výchově a vzdělávání 

• pomoc žákům v obtížné rodinné situaci 

• začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků ze sociálně 

odlišného prostředí 

• poradenství při vzdělávání mimořádně nadaných a talentovaných žáků 

• spolupráce s metodikem prevence při řešení rizikového chování 

• řešení záškoláctví ve spolupráci se zákonnými zástupci a orgány péče o rodinu 

• pomoc žákům při řešení jejich školních neúspěchů 
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• spolupráce s dalšími odbornými pracovišti 

 

Zaměření poradenských služeb výchovného poradce v oblasti volby povolání: 

 

• úzká spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků 

• zajištění informačních brožur k volbě povolání 

• organizace besed k volbě povolání 

• spolupráce s Úřadem práce 

• spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou 

• profesní testování žáků 

• nabídka přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na střední školy 

• poskytování informací k přijímacím zkouškám, odvolacímu řízení apod. 

Výchovný poradce realizuje svou poradenskou činnost pro zákonné zástupce žáků 

prostřednictvím konzultačních hodin nebo dle individuálních potřeb. 

 

 Začlenění průřezových témat 
 

V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova 

Výchova demokratického občana 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Multikulturní výchova 

Environmentální výchova 

Mediální výchova 

 

 

Průřezová témata reprezentují ve školním vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů 

současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. 

 

Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují 

propojení vzdělávacích oborů. Odkazy na realizaci průřezových témat v jednotlivých ročnících 

jsou uvedeny ve vzdělávacím obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů a rovněž v přehledu 

projektových dnů, kurzů a soustředění. 
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3.7.1 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA – 1. STUPEŇ 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ  

Tematický celek 1. ročník  - 3. ročník 4. ročník - 5. ročník 

Rozvoj schopností poznávání 

PRV 

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění 

PŘÍ  

cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů, 

dovednosti pro učení 

Sebepoznání a sebepojetí 

PRV 

vztahy k druhým lidem 

 

PŘÍ 

moje tělo 

organizace vlastního času 

Seberegulace a sebeorganizace 

TV 

cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulace vlastního 

prožívání, jednání, vůle 

AJ 

režim dne, organizace vlastního času 

 

TV 

cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulace vlastního 

prožívání, jednání, vůle 

Psychohygiena 
PRV 

hledání pomoci při potížích 

 

Kreativita 
 INF 

cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity 

 

SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

Tematický celek 1. ročník  - 3. ročník 4. ročník - 5. ročník 

Poznávání lidí 
PRV 

vzájemné poznávání se ve třídě 

AJ 

rozvoj pozornosti při poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 
VV, PČ 

vztahy a naše třída, chování podporující dobré vztahy 

ČJ 

naše vztahy ve třídě 

Komunikace 

HV 

řeč těla, zvuků a slov 

 

ČJ 

verbální a neverbální sdělení 
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MORÁLNÍ ROZVOJ 

Tematický celek 1. ročník  - 3. ročník 4. ročník - 5. ročník 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

 ČJ 

dovednosti pro řešení problémů a rozhodování, 

mezilidské vztahy 

Hodnoty, postoje, praktická etika 
PRV 

chování jedince v kolektivu 

 

 
 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
 

Tematický celek 1. ročník  - 3. ročník 4. ročník - 5. ročník 

Občanská společnost a škola 
PRV 

obec jako základní jednotka samosprávy státu 

 

Občan, občanská společnost a stát 
 VL 

občan, občanská společnost 

Formy participace občanů 

v politickém životě 

 VL 

samospráva obce a její řízení 

Principy demokracie jako formy 

vlády a rozhodování 

 VL 

principy demokracie, Ústava 

 

INF 

softwarové pirátství 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
 

Tematický celek 1. ročník  - 3. ročník 4. ročník - 5. ročník 

Evropa a svět nás zajímá 
 VL 

naši sousedé v Evropě 

ČJ 

komunikační dovednosti 

INF 

pravidla komunikace 

Kooperace a kompetice 
PRV 

rozvoj individuálních dovedností pro skupinovou práci 
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AJ 

život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů 

Evropy, lidová slovesnost 

Objevujeme Evropu a svět 
 VL 

naše vlast v Evropě 

Jsme Evropané 
 VL 

kořeny evropské civilizace 

 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 
Tematický celek 1. ročník  - 3. ročník 4. ročník - 5. ročník 

Kulturní diference 
PRV 

soužití lidí, mezilidské vztahy, etické zásady 

 

Lidské vztahy 

PRV 

základní morální normy, uplatňování principu slušného 

chování 

 

Etnický původ 
 VL 

rovnocennost všech kultur 

Multikulturalita 
AJ  

význam užívání cizího jazyka 

AJ 

význam užívání cizího jazyka 

Princip sociálního smíru a solidarity 
 VL 

lidská práva 

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 
Tematický celek 1. ročník  - 3. ročník 4. ročník - 5. ročník 

Ekosystémy 
 PŘÍ 

pole, les v našem prostředí, význam lesa 

Základní podmínky života 
 PŘÍ 

voda a její vlastnosti, ovzduší, půda 
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Lidské aktivity a problémy životního 

prostředí 

PRV 

ochrana přírody a kulturních památek 

 

Vztah člověka k prostředí 

PRV 

životní styl 

VL 

naše obec, příroda a kultura naší obce a její ochrana 

 

AJ 

prostředí a zdraví 

 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
RECEPTIVNÍ ČINNOST 

Tematický celek 1. ročník  - 3. ročník 4. ročník - 5. ročník 

Kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení 

ČJ 

základní orientační prvky v textu 

ČJ, INF 

hledání rozdílu mezi informativním, zábavním 

a reklamním sdělením 

 

Interpretace vztahů mediálních sdělení 

a reality 

 ČJ 

identifikace společensky významných hodnot v textu, 

prvky signalizující hodnotu, o kterou se opírá 

Stavba mediálních sdělení 
 ČJ 

zprávy a jiná mediální sdělení 

Vnímání autora mediálních sdělení 
 ČJ 

vnímání názorů a postojů v mediálním sdělení 

Fungování a vliv médií ve společnosti 

 ČJ, AJ 

postavení médií ve společnosti, role médií a vliv médií 

na každodenní život jedince 

 

PRODUKTIVNÍ ČINNOST 

Tematický celek 
1. ročník  - 3. ročník 4. ročník - 5. ročník 

Tvorba mediálních sdělení  
 ČJ 

tvorba krátkých novinových příspěvků  

Práce v realizačním týmu 
ČJ 

spolupráce v týmu 
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3.7.2 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA – 2. STUPEŇ 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ  

Tematický celek 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Rozvoj schopností poznávání 

PŘ, F, ČJ, TV 

cvičení smyslového vnímání, 

pozornosti a soustředění, 

cvičení dovednosti 

zapamatování 

 

M 

cvičení dovedností 

zapamatování a řešení 

problémů 

   

Sebepoznání a sebepojetí 

VKO 

moje učení, moje psychika 

 

HV 

vztahy k sobě samému 

a druhým 

 

VKO 

můj vztah ke mně samému, 

moje učení, moje vztahy 

k druhým lidem 

VV 

já jako zdroj poznání, druzí 

 

 

VV 

zdravé a vyrovnané sebepojetí 

 

VKO 

moje psychika, temperament, 

postoje, hodnoty, 

vztah k sobě samému 

PŘ 

moje tělo 

 

VKO 

já jako zdroj informací 

o sobě, moje tělo 

VKO 

sebepoznávání, osobní zájmy 

a cíle, tělesný a duševní 

zdravotní stav, osobní 

vlastnosti a schopnosti 

 

 

Seberegulace 

a sebeorganizace 

VKO 

organizace vlastního času 

 

ČJ 

cvičení sebekontroly 

a sebeovládání 

 VKO 

regulace vlastní vůle, jednání 

a prožívání, cvičení 

sebekontroly, sebeovládání 

 

M 
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plánování učení a studia, 

cvičení sebekontroly 

Psychohygiena 

  VKO 

dovednosti pro pozitivní 

naladění mysli a dobrý vztah 

k sobě samému, organizace 

času 

 

VKO 

předcházení stresům, 

zvládání stresových situací, 

hledání pomoci při potížích 

 

Kreativita 

INF 

cvičení pro rozvoj základních 

rysů kreativity 

INF, M 

cvičení pro rozvoj základních 

rysů kreativity 

 

 

VKO 

tvořivost v mezilidských 

vztazích 

 

CH 

schopnost vidět věci jinak 

 

 

SOCIÁLNÍ ROZVOJ 
Tematický celek 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Poznávání lidí 

VKO, HV 

rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem, chyby při 

poznávání lidí 

 

 

  VKO 

vzájemné poznávání ve třídě, 

rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem a hledání výhod 

v odlišnostech 

Mezilidské vztahy 

VKO 

respekt, podpora, pomoc, 

empatie 

VKO 

lidská práva 

  

Komunikace 

ČJ, AJ 

komunikační dovednosti – 

omluva, prosba 

přesvědčování 

ČJ, AJ, NJ 

žádost, řešení konfliktů, 

vysvětlování 

VKO 

efektivní strategie 

komunikace 

 

VKO 
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MORÁLNÍ ROZVOJ 

Tematický celek 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

VKO 

zvládání učebních problémů, 

problémů v seberegulaci 

 

 

 VKO 

problémy v seberegulaci 

 

M 

dovednosti pro řešení 

problémů a rozhodování 

 

 

VKO 

dovednosti pro řešení 

problémů a rozhodování, 

různé typy problémů 

a sociálních rolí 

 

M 

dovednosti pro řešení 

problémů a rozhodování 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

 VKO 

vytváření povědomí 

o kvalitách typu odpovědnost, 

spolehlivost 

 

VKO 

prosociální chování člověka, 

etické rozhodování v běžných 

situacích 

  

 

neverbální komunikace, 

asertivní komunikace 

Kooperace a kompetice 

VKO 

rozvoj individuálních a 

sociálních dovedností pro 

kooperaci 

 

TV 

rozvoj individuálních a 

sociálních dovedností pro 

etické zvládání situací 

soutěže, konkurence 

 

VKO 

rozvoj individuálních 

dovedností pro kooperaci 

VKO 

rozvoj sociálních dovedností 

pro kooperaci 

 

VKO 

empatie a pohled na svět 

očima druhého 

 

 

M 

vedení a organizace práce 

skupiny, rozvoj 

individuálních dovedností 

pro kooperaci 
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
 

Tematický celek 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Občanská společnost a škola 

VKO 

škola jako model otevřeného 

partnerství a demokratického 

společenství 

 

VKO 

způsoby uplatňování 

demokratických principů 

   

Občan, občanská společnost 

a stát 

VKO 

občan jako odpovědný člen 

společnosti, základní principy 

a hodnoty demokratického 

politického systému  

 

VKO 

principy soužití s minoritami 

VKO 

úloha občana v demokratické 

společnosti, Listina 

základních práv a svobod 

VKO 

práva a povinnosti občana a 

jejich uplatňování 

 

Formy participace občanů 

v politickém životě 

 VKO 

volební systémy a volby. Obec 

jako základní jednotka 

samosprávy státu, společenské 

organizace a hnutí 

 PŘ 

ekologické společenské 

organizace 

 

Principy demokracie jako 

formy vlády a rozhodování 

D 

principy demokracie, 

demokracie jako protiváha 

diktatury a anarchie 

 VKO 

principy demokracie, 

spravedlnost, řád, norma, 

zákon, morálka 

 

D 

principy demokracie 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
 

Tematický celek 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Evropa a svět nás zajímá 

 AJ 

život dětí v jiných zemích 

AJ 

zvyky a tradice národů Evropy, 

lidová slovesnost 

 

VKO 

místa, události v blízkém 

okolí mající vztah k Evropě 

a světu 

Objevujeme Evropu a svět 

   AJ 

životní styl v anglicky 

mluvících zemích Evropy 

 

VKO 

státní a evropské symboly, 

Den Evropy 

 

VKO 

Evropa a svět, mezinárodní 

setkávání 

 

HV 

životní styl mladých 

Evropanů 

Jsme Evropané 

   VKO 

mezinárodní organizace, 

jednotící prvky Evropy 

 

VKO 

Evropská unie 

 

 

 

 



 36 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
 

Tematický celek 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Kulturní diference 

D 

člověk jako nedílná jednota 

tělesné i duševní stránky, ale i 

jako součást etnika, 

poznávání vlastního 

kulturního zakotvení 

 

HV 

vztahy mezi kulturami, 

vzájemné obohacování 

různých kultur 

 Z 

sociokulturní rozdíly v ČR 

a v Evropě 

 

VV 

vztahy mezi kulturami 

 

VKO 

základní problémy 

sociokulturních rozdílů 

v ČR a Evropě 

 

VV 

vztahy mezi kulturami 

 

Lidské vztahy 

 VKO 

předsudky a stereotypy, 

diskriminace 

VKO 

integrace jedince, tolerance, 

empatie, solidarita 

 

Etnický původ 

  VKO 

rovnocennost všech etnických 

skupin, postavení 

národnostních menšin, rasová 

nesnášenlivost, -základní 

informace o různých etnických 

a kulturních skupinách žijících 

v české a evropské společnosti 

 

Z 

menšiny v ČR a Evropě 

 

PŘ 

lidské rasy 

D 

projevy rasové 

nesnášenlivosti, jejich 

rozpoznávání a důvody 

vzniku 

Multikulturalita 

  ČJ 

specifické rysy jazyků a jejich 

rovnocennost 

 

AJ 

multikulturalita 

současného světa, 

vzájemné obohacování 
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Princip sociálního smíru 

a solidarity 

  VKO 

otázky lidských práv, základní 

dokumenty 

 

VKO 

princip sociálního smíru 

a solidarity 

 

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 
Tematický celek 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Ekosystémy 

Z 

změny okolní krajiny vlivem 

člověka, moře, tropický 

deštný les, druhová 

rozmanitost 

 

PŘ 

pole a jeho význam, vodní 

zdroje 

PŘ 

cizokrajné ekosystémy 

CH 

vodní hospodářství a krajinná 

ekologie 

 

Z 

kulturní krajina, 

ovlivňování přírody 

civilizací, umělý 

ekosystém, lidské sídlo, 

město, vesnice 

 

PŘ 

vodní hospodářství 

a krajinná ekologie, 

ochrana čistoty vody, 

pitná voda, význam moří 

pro biosféru, globální 

význam tropického 

deštného lesa, vliv 

působení člověka na 

krajinu 

Základní podmínky života 

PŘ 

vztahy vlastností vody 

a života, význam vody 

 

 

 CH 

ochrana čistoty vody, pitná 

voda, ovzduší a jeho význam 

pro život na zemi, čistota 

ovzduší, přírodní zdroje 

PŘ 

ohrožování ovzduší 

a klimatické změny, 

propojenost světa, 

ochrana biologických 
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druhů, ekosystém, 

význam a způsoby 

získávání a využívání 

přírodních zdrojů v okolí 

 

CH 

přírodní zdroje 

surovinové a energetické, 

jejich vyčerpatelnost, 

vlivy na prostředí, 

energie, ohrožení půdy, 

ohrožování ovzduší 

 

CH 

principy hospodaření 

s přírodními zdroji, 

surovinové a energetické 

zdroje 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

  CH 

odpady a hospodaření 

s odpady, ochrana přírody 

a kulturních památek 

Z 

ekologické zemědělství, 

doprava a životní 

prostředí, průmysl 

a životní prostředí 

 

PŘ 

změny v krajině 

Vztah člověka k prostředí 

   PŘ 

přírodní zdroje a jejich 

původ, odpadové 

hospodářství 

 

PŘ 

instituce a nevládní 

organizace zaměřené na 

ekologii 
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M  

 přírodní zdroje 

 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
 

RECEPTIVNÍ ČINNOST 
Tematický celek 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

 ČJ 

hodnotící prvky ve sdělení, 

výběr slov, hledání rozdílů mezi 

informativním, zábavním a 

reklamním sdělením, chápání 

podstaty mediálního sdělení 

VV 

chápání podstaty mediálního 

sdělení 

CH 

pěstování kritického 

přístupu k reklamě 

 

VV 

chápání podstaty 

mediálního sdělení 

Interpretace vztahů 

mediálních sdělení a reality 

INF 

zpracování informací 

 

ČJ 

různé typy sdělení, jejich 

rozlišování a funkce 

AJ, NJ 

různé typy sdělení a jejich 

funkce  

 

VV  

výtvarné zpracování 

reklamního šotu 

AJ, NJ 

rozdíl mezi reklamou 

a zprávou 

 

VV  

výtvarné zpracování 

reklamního šotu 

Stavba mediálních sdělení 

ČJ 

příklady stavby a uspořádání 

zpráv a jiných mediálních 

sdělení 

 

INF 

principy sestavování 

příspěvků podle kritérií 

 IDT 

principy sestavování příspěvků 

podle kritérií 

 

Vnímání autora mediálních 

sdělení 

   ČJ 

výrazové prostředky 

a jejich uplatnění pro 
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vyjádření či zastření 

názorů a postoje 

Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

INF 

postavení médií ve 

společnosti, vliv médií na 

život jedince 

VKO 

postavení medií ve společnosti, 

role medií v každodenním životě 

jednotlivce a vliv medií 

 ČJ 

vliv médií na postoje 

a chování 

 

 

 

PRODUKTIVNÍ ČINNOST 

Tematický celek 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Tvorba mediálních sdělení  

  IDT 

tvorba mediálního sdělení pro 

internetové médium 

 

Práce v realizačním týmu 

  ČJ 

uplatnění a výběr výrazových 

prostředků pro tvorbu věcně 

správných a komunikačně 

vhodných sdělení 

VV 

komiks komunikace 

a spolupráce v týmu, 

stanovení si cíle, 

časového 

harmonogramu, úkolů a 

zodpovědnosti 
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3.7.3 REALIZACE PROJEKTOVÝCH DNŮ 

 

Charakteristika projektových dnů 

 

Každý školní rok jsou realizovány minimálně 2 projektové dny (s hodinovou dotací 5 – 6 hodin) pro jednotlivé ročníky 1. a 2. stupně jako 

alternativní výuka v rámci vyučovacích předmětů. Projektové dny jsou připravovány jako tematicky zaměřená výuka podle organizačních možností 

školy a podle aktuální potřeby jednotlivých třídních kolektivů. Cílem výuky je umožnit žákům podívat se na jedno téma z různých hledisek, učit 

se hledat a nacházet různé vztahy a souvislosti, osvojování a prohlubování dovedností a vědomostí. 

 

Přehled projektových dnů 

 

Projektový den Výstupy žáka Průřezová témata 
Činnosti a jejich zaměření, 

pracovní náplň 

Časová 

dotace 

 

Reklama a média v mém 

životě 

 

 vysvětlí, co vše je reklama a k čemu 

slouží 

 svými slovy vysvětlí, proč některé 

reklamy nejsou vhodné a je třeba 

jejich vysílání zakázat 

 vysvětlí důvody, proč život není 

o značkách a značkových věcech, 

přestože nás značky všude obklopují 

 kriticky přistupuje k mediálním 

informacím, vyjádří svůj postoj 

k působení propagandy a reklamy na 

veřejné mínění a chování lidí 

 rozliší objektivní a subjektivní 

sdělení 

 rozezná stereotypy a mýty 

 posoudí komunikační účinky textu a 

interpretuje ho 

 je schopen vyhledat důležité 

informace 

 MV – Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality, 

Fungování a vliv médií ve 

společnosti, Tvorba 

mediálního sdělení 

 OSV – Kreativita, 

Poznávání lidí, Kooperace; 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

 OSV – Komunikace - řeč 

těla, zvuků, slov, předmětů 

a prostředí, řeč lidských 

skutků 

 

 žáci vyjadřují svůj vlastní názor 

 žáci pracují a hlavně spolupracují 

ve skupině, společně tvoří 

reklamu, domlouvají se a 

spolupodílejí se na finální podobě 

jejich plakátu, každý musí přispět 

svým dílem 

 činnosti zaměřené na práci 

s textem 

 výroba novin, časopisů 

 tvorba reklamy, sloganů 

5 - 6 h 
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 umí si vybrat vhodné pořady 

k poučení a zábavě 

 

Znám hodnotu peněz 

 porovná svá přání a potřeby se svými 

finančními možnostmi  

 sestaví jednoduchý osobní rozpočet  

 objasní, jak řešit situaci, kdy jsou 

příjmy větší než výdaje  

 objasní, jak řešit situaci, kdy jsou 

příjmy menší než výdaje  

 na příkladech objasní rizika 

půjčování peněz  

 OSV – Kooperace 

a kompetice, Seberegulace 

a sebeorganizace 

 OSV - Řešení problémů 

a rozhodovací dovednosti 

 OSV - Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 praktické činnosti zaměřené na 

používání peněz v běžných 

situacích (žák odhadne 

a zkontroluje cenu a vrácené 

peníze) 

 problematika půjček a dluhů 

 tvorba osobního rozpočtu 

5 - 6 h 

 

Ochrana člověka za 

mimořádných situací 

 seznámí se s chováním za 

mimořádných situací a se základy 

první pomoci 

 seznámí se s úlohou státu při ochraně 

životů a zdraví obyvatel, 

majetkových hodnot a životního 

prostředí při vzniku mimořádných 

událostí 

 seznámí se s pojmem živelní 

pohroma, jejími účinky a druhy 

 seznámí se s postupy ochrany před 

živelními pohromami 

 objasní pojem "havárie s únikem 

nebezpečných látek", poukáže na 

příčiny jejich vzniku a hlavní 

charakteristiky 

 seznámí se s hlavními účinky 

nebezpečných látek a základními 

vlastnostmi, které se uplatňují při 

haváriích 

 objasní některé základní způsoby 

výstražného označování 

nebezpečných látek. 

 OSV – Hodnoty, postoje: 

odpovědnost za svoji ochranu, 

efektivní jednání a vzájemnou 

pomoc při hrozbě nebo vzniku 

mimořádných událostí; 

 

citlivé vnímání životního 

prostředí;  

 

uvědomění si nebezpečí 

vyplývající z následků živelních 

pohrom, z havárií s únikem 

nebezpečných látek a z 

radiační havárie  

 

 OSV - Řešení problémů 

a rozhodovací dovednosti 

 

 MV – Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

 

 aktivity zaměřené na přípravu 

žáků na dopad možných následků 

živelních pohrom a dalších 

mimořádných událostí, 

způsobených lidskou činností, 

které mohou přivodit tělesná 

zranění nebo duševní poruchy, 

ztráty na životech nebo majetku 

 

 praktické činnosti poskytování 

první pomoci (obvazová technika, 

stabilizovaná poloha, tlakové 

body, masáž srdce, umělé 

dýchání, krvácení, zlomeniny) 

 

 

 

 

 

5 - 6 h 
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 uvede nejrozšířenější průmyslové 

nebezpečné látky na území ČR 

 seznámí se se zásadami chování 

obyvatelstva v případě havárií s 

únikem nebezpečných látek a 

ochranou před jejich účinky 

 seznámí se s kladnými i zápornými 

aspekty provozu jaderných elektráren 

a jejich celkového ekologického 

přínosu 

 seznámí se s nejdůležitějšími 

opatřeními k ochraně obyvatelstva 

a s otázkami zabezpečování havarijní 

připraveností pro případ radiační 

havárie jaderné elektrárny s dopady 

na okolí 

 OSV – Kooperace 

a kompetice; Seberegulace 

a sebeorganizace 

 

 

Badatelská výuka na 

školním pozemku 

 motivuje se k zájmu o přírodovědná 

témata 

 motivuje se k samostatnému bádání 

 rozvíjí si badatelské dovedností 

 rozvíjí si kritické myšlení 

 rozumí badatelskému cyklu 

 

 EV – Vztah člověka 

k prostředí: osvojování si 

základních dovedností a 

návyků aktivního 

odpovědného přístupu 

k prostředí v každodenním 

životě; pozorování, vnímání 

a hodnocení důsledků 

jednání lidí 

 

 OSV – Kooperace 

a kompetice, Seberegulace 

a sebeorganizace 

 

 OSV - Řešení problémů 

a rozhodovací dovednosti 

 práce ve skupinách 

 porozumění badatelskému cyklu 

(formulace výzkumné otázky a 

hypotézy – plán výzkumu – 

výzkum – interpretace výsledků) 

 motivace, získávání informací, 

kladení otázek, výběr výzkumné 

otázky 

 formulace hypotézy 

 plánování a příprava pokusu, 

provedení pokusu, zaznamenávání 

pokusu, vyhodnocení dat 

 formulace závěrů, návrat 

k hypotéze, hledání souvislostí, 

prezentace, kladení nových otázek 

4 - 6 h 
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3.7.4 PŘEHLED VÝJEZDOVÝCH KURZŮ A SOUSTŘEDĚNÍ 

 

 

Název akce Výstupy žáka Průřezová témata Činnosti a jejich zaměření, 

pracovní náplň 

Časová dotace, 

určeno pro 

Lyžařský 

výcvikový kurz 
 osvojí si základy sjezdového nebo 

běžeckého lyžování 

 usiluje o zlepšení své fyzické kondice  

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování 

na horách a v zimním terénu, předvídá 

možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí 

jim svou činnost 

 osvojí si zásady první pomoci 

 EV- Vztah člověka 

k prostředí 

 OSV - Seberegulace 

a sebeorganizace 

 OSV – Kooperace 

a kompetice 

 sjezdové či běžecké lyžování, 

jízda na vleku 

 lyžařská turistika 

 bezpečnost pohybu v zimní 

horské krajině 

 lyžařské závody a soutěže 

 lyžařská výzbroj a výstroj 

 pobyt na horách, chování na 

horách 

 Horská služba 

 první pomoc 

40 hodin, 

7. nebo 8. ročník 

Turistický kurz  zná základní pravidla orientačního 

běhu a zvládá ho i v náročnějším a 

méně známém terénu: dovede se 

orientovat podle mapy 

 

 OSV – Rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

 OSV – Kooperace 

 VDO – Občanská 

společnost a škola 

 OSV – Kooperace 

 EV – Lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí – ochrana 

přírody při masových 

sportovních akcích 

 orientace podle mapy 

a buzoly, základy 

orientačního běhu, rozvoj 

pohybových dovedností 

a kondičních předpokladů 

s využitím terénu a předmětů, 

výcvik na lezecké stěně, 

lanové aktivity v přírodě 

 harmonizační kurz pro žáky 

6. ročníku a jejich třídního 

učitele 

20 - 25 hodin 

6. ročník 
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Cyklistický kurz  umí zacházet s jízdním kolem jako 

dopravním prostředkem, zvládá 

bezpečné zacházení na místě, dokáže 

vést kolo, bezpečně nasednout a zvládá 

jízdu na kole 

 seznámí se s bezpečnou jízdnou 

v hromadné skupině 

 zvládá jízdu v mírně těžkém terénu 

mimo vozovku na lesních cestách 

 OSV – Rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

 OSV – Kooperace 

 VDO – Občanská 

společnost a škola 

 OSV – Kooperace 

 EV – Lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí – ochrana 

přírody při masových 

sportovních akcích 

 základní prvky bezpečného 

pohybu na jízdním kole, start 

a zastavování na kole 

 jízda v terénu 

20-25 hodin 

8. ročník 

Vodácký kurz  uvědomuje si, že vodní turistika a 

pobyt v přírodě je vhodná víkendová a 

prázdninová činnost 

 umí se připravit na vodní turistickou 

akci, naplánovat jednoduchou trasu, 

zvolit vhodné vybavení 

 umí se bezpečně chovat při vodní 

turistice 

 zvládá základní techniku jízdy v kánoi 

 chová se ohleduplně k přírodě 

 zvládá základy tavby a likvidace 

tábořiště 

 zvládá základy první pomoci 

 OSV – Rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

 OSV – Kooperace 

 VDO – Občanská 

společnost a škola 

 EV – Lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí – ochrana 

přírody při masových 

sportovních akcích 

 základy vodní turistiky 

 nasedání, vylézání a sezení 

v lodi 

 základní záběry, otáčení, 

změny směru jízdy 

 přistávání u břehu 

 jízda na tocích nejnižší 

obtížnostní klasifikace 

 další turistické činnosti 

vhodné pro věk do 15 let 

20 - 25 hodin 

9. ročník 

Alternativní dny 

projektové výuky 
 rozvíjí vlastní tvořivost 

 učí se kriticky myslet, činit uvážlivá 

rozhodnutí, je schopen je obhájit, 

uvědomuje si zodpovědnost za svá 

rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 

 EV – Lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí – ochrana 

přírody při masových 

sportovních akcích 

 projektové vyučování 

hlavních vyučovacích 

předmětů 

 sportovní aktivity 

 kulturní aktivity 

 environmentální aktivity 

25 - 40 hodin 

1. - 9. ročník 
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 učí se naslouchat promluvám druhých 

lidí, porozumět jim a vhodně na ně 

reagovat 

 uvědomuje si neverbální komunikaci 

při pohybových aktivitách 

 učí se vytvářet pozitivní představu 

o sobě samém, která podporuje jeho 

sebedůvěru a samotný rozvoj 

 dodržuje zásady ochrany životního 

prostředí 

 pochopí hodnotu zdraví, smysl 

zdravotní prevence i hloubku 

problémů spojených s nemocí či jiným 

poškozením zdraví 

 osvojí si dovednosti a způsoby chování 

(rozhodování), které vedou 

k zachování či posílení zdraví 

 získává potřebnou míru odpovědnosti 

za zdraví vlastní i zdraví jiných 

 OSV – Rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

 OSV – Kooperace 
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4 UČEBNÍ PLÁN 

 Tabulace učebních plánů 
 

 

Učební plán pro 1. stupeň 

Vzdělávací oblast 

 

Vyučovací předmět 

 

Ročník 
Celkem 

předměty 

1.  2.  3.  4.  5.   

Jazyk a jazyková komunikace 
Český jazyk 7 + 2 7 + 1 7 + 1 7 7 39 

Anglický jazyk 0 + 1 0 + 1 3 3 3 11 

Matematika a její aplikace Matematika 4 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 24 

Informační a komunikační technologie Informatika - - - 0 + 1 1 2 

Člověk  

a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 + 1 - - 7 

Vlastivěda - - - 1 + 1 2 4 

Přírodověda - - - 2 1 + 1 4 

Umění  

a kultura 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova  1 1 1 2 2 7 

Člověk  

a zdraví 
Tělesná výchova  2 2 2 2 2 10 

Člověk  

a svět práce 
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 

Celková povinná časová dotace 18 + 3 18 + 3 21 +3  23 + 3 24 + 2 118 
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Učební plán pro 2. stupeň 

Vzdělávací oblast 

 

Vyučovací předmět 

 

Ročník 
Celkem 

předměty 6.       7.        8.  9.  

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk 4 3 + 1 4 + 1 4 + 1 18 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Německý jazyk - 2 2 2 6 

Matematika a její aplikace 
Matematika 4 4 4 3 + 2 17 

Finanční gramotnost - - - 0 + 1 1 

Informační a komunikační 

technologie 
Informatika 0 + 1 1 - - 2 

Člověk  

a společnost 

Dějepis 2 2 2 1 + 1 8 

Výchova k občanství  1 2 2 1 6* 

Člověk a příroda 

Fyzika 2 2 1 + 1 1 + 1 8 

Chemie - - 2 2 4 

Přírodopis 2 1 + 1 1 + 1 1 7 

Zeměpis 1 + 1 2 1 + 1 2 8 

Umění  

a kultura 

Hudební výchova  1 - - 1 2 

Výtvarná výchova 2 2 2 2 8 

Člověk  

a zdraví 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Výchova ke zdraví - - - - -* 

Člověk  

a svět práce 

Pracovní činnosti, 1 1 - - 2 

Informační a digitální 

technologie 
- - 1 - 1 

Volitelné předměty 
Viz tabulka volitelných 

předmětů 
0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 1 4 

Celková povinná časová dotace 26 + 3 27 + 3 27 + 5 26 + 7 122 

 

*Předmět Výchova ke zdraví je integrován do předmětu Výchova k občanství a je použita časová dotace 2 hodiny týdně z minimální časové 

dotace vzdělávací oblasti Člověk a zdraví 
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TABULKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ 

 

Vyučovací předmět 
Ročník 

6. 7. 8. 9. celkem 

Sportovní hry 1 1 1 1 2 

Konverzace v anglickém jazyce - - 1 1 2 

Počítačová grafika - - 1 1 2 

Výtvarná praktika 1 1 1 1 2 

Ekologická praktika 1 1 - - 2 

Geografie Liberecka 1 1 - - 2 

Chemická praktika - - 1 1 2 

Fyzikální praktika - 1 - - 1 

Příprava pokrmů 1 1 1 1 1 

Počet hodin volitelných předmětů celkem 1 1 1 1 4 
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 Poznámky k učebnímu plánu 
 

Disponibilní časová dotace je na 1. stupni téměř plně využita pro posílení hodin povinných 

vyučovacích předmětů. 

Na 2. stupni z 24 disponibilních hodin je 14 hodin použito na navýšení časové dotace v povinné 

části, zbylých 13 hodin je využito 6 hodinami na výuky 2. cizího jazyka a 4 hodinami na 

povinně volitelné vyučovací předměty. 

 

 Vyučovací předmět Český jazyk je na 1. stupni posílen o 4 hodiny a na 2. stupni o 

3 hodiny z disponibilní časové dotace. Posílení hodin je určeno pro realizaci 

průřezových témat a v deváté třídě pro přípravu na přijímací zkoušky. 

 Vyučovací předmět Anglický jazyk je na 1. stupni posílen o 2 hodiny z disponibilní 

časové dotace. Anglický jazyk byl zařazen do 1. a 2. třídy v časové dotaci jedné hodiny 

týdně z důvodu návaznosti na předškolní vzdělávání a jako audio-orální vstup do 

předmětu se začátky čtení a psaní ve 2. třídě. 

 Jednou hodinou disponibilní časové dotace je posílen předmět Informatika na 1. stupni. 

Posílení předmětu slouží k realizaci rozšiřujícího učiva. 

 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je na 1. stupni posílen o 3 hodiny - 1 hodinou 

v každém předmětu (Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda) z disponibilní časové dotace. 

Posílení předmětů slouží k realizaci průřezových témat a k výuce dopravní výchovy. 

 Vyučovací předmět Matematika je na 1. stupni posílen o 4 hodiny, na 2. stupni 

o 2 hodiny z disponibilní časové dotace. Vzdělávací obsah předmětu je doplněn 

o rozšiřující učivo a v devátém ročníku je disponibilní časová dotace využita 

k prohloubení učiva a k jeho upevnění (slouží také jako příprava na přijímací zkoušky 

na střední školy). 

 Vzdělávací oblast Člověk a příroda - Fyzika, Přírodopis, Chemie a Zeměpis je na 

2. stupni posílena o 6 hodin z disponibilní časové dotace pro rozšiřující učivo a realizaci 

průřezových témat. 

 V souvislosti s materiálně technickými a personálními podmínkami školy jsou některé 

tematické okruhy předmětu Pracovní činnosti integrovány do jiných předmětů. 

Tematický okruh Svět práce je integrován do předmětu Výchova k občanství a okruh 

Práce s laboratorní technikou do předmětu Chemie.  

 Volitelné předměty jsou realizovány na 2. stupni a jsou dotovány z disponibilní časové 

dotace (celkem 4 hodiny). Žáci 6. - 9. ročníků si povinně volí jeden předmět z aktuální 

nabídky pro daný ročník: Sportovní hry, Výtvarná praktika, Fyzikální praktika, 

Chemická praktika, Ekologická praktika, Příprava pokrmů, Geografie Liberecka, 

Konverzace v anglickém jazyce, nebo Počítačová grafika. 

 Volitelné předměty jsou ve školním vzdělávacím programu koncipovány jako aktuální 

vzdělávací nabídka reagující na aktuální vzdělávací požadavky žáků a na aktuální 

vzdělávací podmínky a možnosti školy. Škola v učebních plánech pro daný školní rok 

uvede, které volitelné předměty, ve kterých ročnících a v jaké týdenní hodinové dotaci 

nabízí. Žáci jsou povinni (v závazném počtu hodin pro daný ročník) vybrat si z uvedené 

nabídky. O zařazení žáka do skupiny volitelného předmětu rozhoduje ředitel školy.  

 Vzdělávací oblast Finanční gramotnost je na 1. stupni integrována do předmětu 

Matematika a Vlastivěda. V 5. třídě jsou některé výstupy naplňovány během 

projektového dne. Na 2. stupni vznikl v 9. ročníku samostatný předmět Finanční 

gramotnost, kde jsou také zahrnuty některé výstupy z oblasti Člověk a společnost 

(přesněji některé výstupy a učivo z předmětu Výchova k občanství). Zároveň žáci 

absolvují projektový den s finanční tématikou, část výstupů Finanční gramotnosti je 

integrována v předmětu Matematika. 
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4.2.1 Využití disponibilní časové dotace na 1. stupni ZŠ 

 

1. ročník Český jazyk – 2 hodiny 

2. ročník 
Český jazyk – 3 hodiny  

Matematika – 1 hodina 

3. ročník 

Český jazyk – 1 hodina  

Matematika – 1 hodina 

Prvouka – 1 hodina 

4. ročník 

Matematika – 1 hodina 

Informatika – 1 hodina 

Vlastivěda – 1 hodina 

5. ročník 
Matematika – 1 hodina 

Přírodověda – 1 hodina 

4.2.2 Využití disponibilní časové dotace na 2. stupni ZŠ 

 

6. ročník 

Informatika – 1 hodina 

Zeměpis – 1 hodina 

Volitelný předmět – 1 hodina 

7. ročník 

Český jazyk – 1 hodina 

Přírodopis – 1 hodina 

Volitelný předmět – 1 hodina 

8. ročník 

Český jazyk – 1 hodina 

Fyzika – 1 hodina 

Přírodopis – 1 hodina 

Zeměpis – 1 hodina 

Volitelný předmět – 1 hodina 

9. ročník 

Český jazyk – 1 hodina 

Matematika – 2 hodiny 

Finanční gramotnost – 1 hodina 

Dějepis – 1 hodina 

Fyzika – 1 hodina 

Volitelný předmět – 1 hodina 

5 UČEBNÍ OSNOVY 
 

 Učební osnovy pro 1. stupeň 
 

5.1.1 Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu 

Předmět Český jazyk se vyučuje v 1. - 5. ročníku. Předmět je posílen o 6 hodin disponibilní 

časové dotace pro realizaci průřezových témat. 

V 1. třídách je při obsazenosti nad 20 žáků jedna hodina českého jazyka vyučována ve dvou 

blocích vždy s jednou polovinou třídy. Tato organizační úprava posiluje individuální přístup 

učitele k žákovi a zefektivňuje vyučovací metody. 
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Hodinová dotace v 1. období: 

 1. ročník - 9 hodin týdně 

 2. ročník - 10 hodin týdně 

 3. ročník - 8 hodin týdně 

V hodinách tohoto období nejsou ostré hranice mezi učivem mluvnice, slohového výcviku, 

literární výchovy a psaní. 

 

Hodinová dotace ve 2. období: 

 4. ročník - 7 hodin týdně 

 5. ročník - 7 hodin týdně 

Hodiny jsou rozčleněny na pět hodin mluvnice – gramatiky a slohu, dvě hodiny čtení a literární 

výchovy. 

 

Obsahové vymezení předmětu 

V předmětu Český jazyk realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Český 

jazyk RVP ZV v plném rozsahu. Při výuce se prolíná komunikační a slohové, jazykové 

vyučování, psaní, čtení a literárně výchovné vyučování. 

V předmětu Český jazyk jsou integrována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální 

výchova (OSV), Mediální výchova (MV) - zařazeno i v rámci projektového dne „Reklama 

všude kolem nás“. 

 

Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá zpravidla v kmenových učebnách, v počítačové učebně nebo ve školní 

knihovně. Nedílnou součástí výuky je i projektové vyučování nebo exkurze. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení  

 zařazujeme aktivní formy práce v hodinách 

 organizujeme besedy, návštěvy divadel, knihoven 

 vedeme žáky k posouzení vlastního pokroku, k odhalování a odstraňování svých chyb 

 předkládáme žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů /slovníky, 

encyklopedie, PC, internet/ 

Kompetence k řešení problémů 

 zadáváme žákům problémové úkoly 

 vedeme žáky k využívání získaných vědomostí při řešení problémů 

 zařazujeme kvízy, hádanky, rébusy, křížovky a jiné zábavné formy práce 

 zadáváme samostatné práce - referáty, projekty 

Kompetence komunikativní 

 zařazujeme skupinové práce a zároveň zdůrazňujeme umění naslouchat druhým 

a vhodně reagovat 

 vedeme žáky k logické formulaci svých myšlenek a názorů, k výstižnému a souvislému 

projevu 

 učíme žáky porozumět různým typům textů a záznamů, běžným gestům a zvukům 

a vhodně je používat 

Kompetence sociální a personální 

 vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci ve skupině, podporujeme dobré 

vztahy mezi žáky při společných projektech 

 motivujeme žáky k aktivnímu zapojení v týmové práci 

 učíme je odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky 

 vedeme žáky k respektování dohodnutých pravidel chování 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k respektování společenských norem a zákonů 
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 vedeme žáky k pomoci slabším a handicapovaným osobám 

 zdůrazňujeme význam hodnoty práce své i ostatních 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky k zodpovědnému přístupu k práci, k jejímu plánování a dokončení 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:  

  

Jazyková výchova 1. – 3. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: :rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 

slova, člení slova na hlásky, odlišuje 

dlouhé a krátké samohlásky 

 Zvuková stránka jazyka 

(sluchové rozlišení hlásek, 

výslovnost samohlásek, 

souhlásek a souhláskových 

skupin, modulace souvislé 

řeči – tempo, intonace, 

přízvuk), abeceda, spodoba 

 

 Člení slova na hlásky a 

slabiky 

 Odlišuje krátké a dlouhé 

samohlásky při sluchové 

analýze 

 Učí se správně intonovat 

 Rozlišuje zvukovou 

a grafickou podobu slova 

 Umí dělit hlásky 

 Správně vyslovuje samohl. 

a souhl. skupiny 
ŽÁK: porovnává významy slov, zvláště pak 

slova opačného významu a slova 

významem souřadná, nadřazená 

a podřazená, vyhledává v textu slova 

příbuzná 

 Slovní zásoba (slova a 

pojmy, význam slov, 

antonyma, slova významem 

souřadná, nadřazená a 

podřazená, slova příbuzná) 

 

 Poznává a porovnává 

významy slov 

 Učí se porovnávat slova podle 

zobecněného významu 

 Určí význam podstatných 

jmen 

 Zná abecedu 

 Zná a používá aktivně 

abecedu, řadí slova podle 

abecedy 

 Porovnává význam slov 

 V textu vyhledává slova 

příbuzná 
ŽÁK: :porovnává a třídí slova podle 

zobecněného významu – děj, věc, 

okolnost, vlastnost 

 Tvarosloví (slovní druhy)  

 Rozšiřuje si slovní zásobu 

 Porovnává a třídí slova podle 

stanoveného hlediska 

 Porovnává a třídí slova podle 

jednoduchých hledisek(osoba, 

zvíře, věc, děj) 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 Porovnává slova podle 

zobecněného významu(děj, 

okolnost, vlastnost) 
ŽÁK: :užívá v mluveném projevu správné 

gramatické tvary podstatných jmen, 

přídavných jmen a sloves 

 Tvarosloví (skloňování 

podstatných jmen, časování 

sloves) 

 

 Používá v mluveném projevu 

správné tvary podstatných 

jmen, přídavných jmen a 

sloves 

 Učí se v mluveném projevu 

užívat správné gramatické 

tvary přídavných jmen 

 Určuje mluvnické kategorie 

podstatných jmen a sloves, 

skloňuje a časuje 
ŽÁK: :spojuje věty do jednodušších souvětí 

vhodnými spojkami a jinými spojovacími 

výrazy 

 Skladba (věta jednoduchá 

a souvětí) 

 

 Správně řadí slova ve větě 

 Učí se tvořit jednoduché věty 

 Vytváří jednoduchá souvětí 

 Učí se užívat vhodné spojky 

 Spojuje věty v souvětí 

vhodnými spojkami a 

spojovacími výrazy 
ŽÁK: :rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 

mluvčího a k jejich tvoření volí vhodné 

jazykové i zvukové prostředky 

 Druhy vět (věta oznamovací, 

rozkazovací, tázací a přací) 

 

 Čte věty intonačně správně 

podle postoje mluvčího 

 Poznává v textu druhy vět 

podle postoje mluvčího 

 Rozlišuje druhy vět a 

k tvoření volí vhodné 

jazykové prostředky 
ŽÁK: odůvodňuje a píše správně: i/y po 

tvrdých a měkkých souhláskách, po 

obojetných souhláskách ve 

vyjmenovaných slovech, dě, tě, ně, bě, 

pě, vě, mě, ú/ů, velká písmena na 

začátku věty a v typických případech 

vlastních jmen osob, zvířat a místních 

pojmenování 

 Pravopis (lexikální) – tvrdé 

a  měkké souhlásky, 

vyjmenovaná slova, psaní dě, 

tě, ně, bě, pě, vě, mě, ú/ů, 

velká písmena na začátku 

věty a u vlastních jmen osob, 

 

 V písemném projevu odlišuje 

dlouhé a krátké samohlásky 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 V opisu a přepisu používá 

správně interpunkci 

 Píše správně jednoduché věty 

zvířat a místních 

pojmenování 

 Odůvodňuje a správně píše i-y 

po tvrdých a měkkých 

souhláskách 

 Správně odůvodňuje a píše 

skupiny bě, pě, vě, mě, dě tě, 

ně, ú, ů 

 Píše správně a odůvodňuje 

psaní i-y po obojetných 

souhláskách 

 Píše správně velká písmena u 

vlastních jmen 

 

Jazyková výchova 4. – 5. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: porovnává významy slov, zvláště slova 

stejného nebo podobného významu 

a slova vícevýznamová 

 Slovní zásoba (slova a 

pojmy, význam slov, 

synonyma, homonyma, slova 

jednoznačná a 

mnohoznačná) 

 

 Orientuje se v uváděných 

pojmech 

 Dokáže je od sebe odlišit 

a používat 

 Porovnává významy slov 

 Učí se poznat slova stejného 

nebo podobného významu 
ŽÁK: rozlišuje ve slově kořen, část 

příponovou, předponovou a koncovku 
 Slovní zásoba a tvoření slov 

(stavba slova – kořen, 

předpona a přípona, 

koncovka) 

 

 Učí se správně využívat 

stavbu slova při dělení slov 

 Rozpozná kořen slova 

 Rozlišuje ve slově kořen, část 

příponovou a předponovou, 

koncovku 
ŽÁK: určuje slovní druhy, využívá je 

v gramaticky správných tvarech ve svém 

mluveném projevu 

 Tvarosloví (slovní druhy, 

tvary podstatných jmen, 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 Zná a užívá správné otázky při 

určování slovních druhů 

 Skloňuje podstatná jména 

a časuje slovesa 

 Určuje základní mluvnické 

kategorie podstatných jmen 

a sloves 

přídavných jmen, vybraných 

zájmen, číslovek a sloves) 

 Určuje slovní druhy 

 Využívá je v gramaticky 

správných tvarech 

v mluveném projevu 

 Rozlišuje přídavná jména 

tvrdá, měkká, přivlastňovací 

 Pozná zvratná slovesa 

 Rozliší slovesné tvary 
ŽÁK: rozlišuje slova spisovná a jejich 

nespisovné tvary 
 Slovní zásoba (slova 

spisovná a nespisovná) 

 

 Rozliší spisovná a nespisovná 

slova 

 Uvědomuje si rozdíl mezi 

spisovnými a nespisovnými 

výrazy 

 Uvědomuje si ve kterých 

situacích je vhodné použít 

spisovné tvary slov 
ŽÁK: vyhledává základní skladební dvojici a 

v neúplné základní dvojici označuje 

základ věty 

 Skladba (základní skladební 

dvojice) 

 

 Vyhledává úplnou základní 

skladební dvojici ve větě 

jednoduché a označí ji 

 Orientuje se v pořádku slov ve 

větě 

 Pozná nevyjádřený podmět 

 Vyhledá základní skladební 

dvojici a v neúplné základní 

dvojici označuje základ věty 
ŽÁK: odlišuje větu jednoduchou od souvětí, 

vhodně změní větu jednoduchou v 

souvětí 

 Skladba (věta jednoduchá 

a souvětí) 

 

 Podle počtu sloves odliší větu 

jednoduchou od souvětí 

 Odlišuje větu jednoduchou a 

souvětí 



 58 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 Dokáže vhodně změnit větu 

jednoduchou v souvětí 
ŽÁK: užívá vhodných spojovacích výrazů, 

podle potřeby je obměňuje 
 Skladba (věta jednoduchá 

a souvětí) 

 

 Užívá vhodných spojovacích 

výrazů 

 Dokáže je podle potřeby 

projevu obměnit 
ŽÁK: píše správně i/y ve slovech po 

obojetných souhláskách 
 Pravopis (lexikální) – 

vyjmenovaná slova 

 

 K vyjmenovaným slovům 

vyhledává slova příbuzná 

 Učí se používat pravidla pro 

správný pravopis vyjmenov. a 

příbuzných slovech 

 Píše správně i-y po obojetných 

souhláskách 
ŽÁK: zvládá základní příklady syntaktického 

pravopisu 
 Pravopis (syntaktický) – 

shoda přísudku s holým 

podmětem 

 Pravopis podstatných a 

přídavných jmen 

 Psaní předpon s, z, vz 

 Druhy zájmen 

 Skloňování základních 

osobních zájmen 

 Druhy číslovek 

 Slovesa (infinitiv, složené a 

jednoduché tvary, způsob, 

časování) 

 

 Řeší správně shodu podmětu 

s přísudkem 

 Učí se používat vzory 

podstatných jmen pro správný 

pravopis 

 Správně řeší pravopis u sloves 

v přítomném čase 

 Vysvětlí pravidlo psaní 

předložek s, z 

 Chápe a správně používá 

psaní předpon s, z, vz 

 Učí se psát správně zeměpisné 

názvy 

 Koncovky podstatných jmen 

píše podle vzorů 

 Koncovky přídavných jmen 

píše podle vzorů 

 Správně řeší pravopis u sloves 

v přítomném čase 

 Pracuje s pravidly 

 Poznává druhy zájmen 

a seznamuje se se 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

skloňováním základních 

osobních zájmen 

 Poznává druhy číslovek 

a seznamuje se se 

skloňováním některých z nich 

 

Komunikační výchova 1. - 3. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: plynule čte s porozuměním texty 

přiměřeného rozsahu a náročnosti 
 Čtení (technika, orientační 

prvky v textu, klíčová slova) 
 MV – kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení  Pozná všechna písmena 

v tištěném i psaném textu 

 Skládá slova a věty 

 Čte jednoduché texty 

s porozuměním, používá 

základní techniky čtení 

 Rozvíjí plynulé čtení 

 Čte jednoduché texty 

s porozuměním 

 Zdokonaluje techniku čtení 

 Čte plynule a s porozuměním 

přiměřené texty  
ŽÁK: reaguje na písemné či mluvené pokyny, 

respektuje základní komunikační pravidla 

v rozhovoru 

 Naslouchání (zdvořilá 

komunikace a zpětná reakce 

otázkami, komunikace 

v různých situacích) 

 Písemný projev (oznámení, 

pozvánka, vzkaz, přihláška, 

dotazník) 

 Mluvený projev (základní 

komunikační pravidla 

 

 OSV – komunikace 

 Rozumí čteným slovům, větám 

textům 

 Reaguje na jednoduché 

mluvené pokyny 

 Učí se respektovat základní 

komunikační pravidla 

 Chápe a reaguje na jednoduché 

mluvené pokyny 

 Snaží se v krátkém mluveném 

projevu vyjádřit svůj vlastní 

zážitek 

 Vyhledává klíčová slova 

v textu 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 Získává při čtení základní 

informace 

 Porozumí mluveným i psaným 

projevům přiměř. složitosti 
ŽÁK: v krátkých mluvených projevech pečlivě 

vyslovuje, správně dýchá 
 Mluvený projev (základy 

techniky – dýchání, tvoření 

hlasu, výslovnost) 

 

 Využívá hlas. a dech. cvičení 

 Mluví srozumitelně 

 Zdokonaluje se v technice 

mluveného projevu, volí 

správné tempo 

 Správně dýchá 

 Pečlivě vyslovuje, volí správné 

tempo 
ŽÁK: na základě vlastních zážitků tvoří krátký 

mluvený projev s užitím verbálních a 

neverbálních prostředků řeči 

 Mluvený projev (vyjadřování 

závislé na komunikační 

situaci), komunikační žánry 

(pozdrav, oslovení, omluva, 

prosba, vzkaz, vypravování), 

mimojazykové prostředky řeči 

(mimika, gesta) 

 

 Vyjadřuje vlastní zkušenost 

v jednoduchém mluveném 

projevu 

 Dokáže vyprávět psaný text 

 Učí se tvořit krátké mluvené 

projevy 

 Vypráví příběh podle 

obrázkové osnovy 

 Žák zvládá techniku 

mluveného projevu 

 Správně se vyjadřuje 

v závislosti na komunik. situaci 
ŽÁK: zvládá základní hygienické návyky 

spojené se psaním, píše správně tvary 

písmen a číslic, správně je spojuje, 

kontroluje vlastní písemný projev 

 Písemný projev (hygienické 

návyky, technika psaní, druhy 

písemného projevu) 

 

 Učí se základním hygienickým 

návykům při psaní 

 Učí se psát správné tvary 

písmen a číslic 

 Správně spojuje písmena ve 

slabiky, slova, krátké věty 

 Upevňuje si správné 

hygienické návyky při psaní 

 Učí se kontrole vlastního 

písemného projevu 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 Zvládá základní hygienické 

návyky spojené se psaním 

 Kontroluje svůj písemný 

projev, nalézá vlastní chyby 
ŽÁK: píše věcně i formálně správně 

jednoduchá sdělení 
 Písemný projev (adresa, 

blahopřání, pozdrav 

z prázdnin, omluvenka) 

 

 Opisuje a přepisuje jednoduché 

texty 

 Učí se psát formálně správně 

jednoduchá sdělení 

 Píše správně jednoduchá 

sdělení 

 Při psaní používá sebekontrolu 
ŽÁK: seřadí obrázky podle dějové posloupnosti 

a vypráví podle nich jednoduchý příběh 
 Mluvený a písemný projev – 

dějová posloupnost, 

vypravování na základě 

obrazového materiálu 

 

 Vypráví příběh podle obrázků 

 Logicky správně seřadí 

obrázky podle posloupnosti 

děje 

 

Komunikační výchova 4. - 5. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: čte s porozuměním přiměřeně náročné 

texty potichu i nahlas 
Čtení (technika, pozorné 

a plynulé čtení, čtení jako zdroj 

informací, vyhledávání) 

 

 Rozumí čtenému textu 

 Dodržuje správnou techniku 

čtení 

 Po tichém čtení je schopen 

reprodukovat text 

 Čte s porozuměním 

 Dodržuje hygienické návyky 

 Čte s porozuměním 

přiměřené texty potichu i 

nahlas 

 Stále zdokonaluje techniku 

čtení 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 Pozná orientační prvky 

v textu 

 Snaží se číst s přednesem 
ŽÁK: rozlišuje podstatné a okrajové 

informace v textu vhodném pro daný 

věk 

Čtení (pozorné, plynulé, čtení 

jako zdroj informací, klíčová 

slova) 

 MV – kritické čtení 

a vnímání mediálních 

sdělení  Rozumí pojmům podstatné 

a okrajové informace 

 Ve vhodné úpravě za pomoci 

učitele zaznamená podstatné 

informace 

 Rozlišuje podstatné a 

okrajové prvky 

 Zaznamenává podstatné 

informace 

 Využívá při práci slovníků 

a encyklopedií 
ŽÁK: reprodukuje obsah přiměřeně složitého 

sdělení a zapamatuje si z něj podstatná 

fakta 

Mluvený projev (vypravování), 

čtení (vyhledávání informací, 

klíčová slova) 

 

 Při naslouchání je pozorný, 

ohleduplný, aktivní 

 Zná roli mluvčího a umí 

naslouchat 

 Respektuje střídání rolí 

 Rozliší fakta ve sdělení 

 Využívá možnosti kladení 

otázek 

 Sděluje své dojmy a pocity 

 Reprodukuje obsah 

a zapamatuje si fakta sdělení 

 Sděluje dojmy z naslouchání 
ŽÁK: posuzuje úplnost či neúplnost 

jednoduchého sdělení 
Mluvený projev (komunikační 

žánry – omluva, prosba, vzkaz, 

zpráva, oznámení, pozvánka, 

inzerát, dopis, popis) 

MV – Stavba 

mediálního sdělení 

 Používá základní 

komunikační pravidla 

 Dokáže správně oslovit, 

zahájit a ukončit dialog, 

telefon. rozhovor 

 Posuzuje úplnost či neúplnost 

jednoduchého sdělení 
ŽÁK: vede správně dialog, telefonický 

rozhovor, zanechá vzkaz na 

záznamníku 

Mluvený projev (základní 

komunikační pravidla – 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 Vede správně a stručně 

telefon. rozhovor 

oslovení, zahájení dialogu, 

střídání rolí mluvčího a 

posluchače, zdvořilé 

vystupování), naslouchání 

(pozorné, soustředěné, aktivní – 

záznam slyšeného, reakce 

otázkami) 

 Vede správně dialog 

 Dokáže ústně podat zprávu 

a oznámení 

 Dodržuje základní 

komunikační pravidla 
ŽÁK: poznává manipulativní komunikaci v 

reklamě 
Čtení (zdroj informací), 

mluvený projev (mimojazykové 

prostředky řeči – gesta, mimika) 

 OSV – komunikace 

 MV – kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení 

 MV – Fungování a vliv 

mediálních sdělení 

 MV – Vnímání autora 

mediálních sdělení 

 Vyjmenuje kdy a kde se 

setkává s reklamou 

 Uvědomuje si záměr reklamy 

 Rozpozná manipulativní 

komunikaci v reklamě 

ŽÁK: volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy 

a tempo podle svého komunikačního 

záměru 

Mluvený projev (základy 

techniky mluveného projevu, 

základní komunikační pravidla) 

 

 Zná a uvědoměle používá 

techniku mluveného projevu 

 Vyjadřuje se podle 

komunikačního záměru a 

situace 

 Volí náležitou intonaci, 

přízvuk, pauzy a tempo podle 

svého komunikačního záměru 
ŽÁK: rozlišuje spisovnou a nespisovnou 

výslovnost a vhodně ji využívá podle 

komunikační situace 

Mluvený projev (základy 

techniky mluveného projevu, 

základní komunikační pravidla) 

 

 Rozliší spisovnou 

a nespisovnou výslovnost 

 Zná situace, kdy je vhodné 

použít spisovné výrazy 

 Vhodně používá spisovnou 

a nespisovnou výslovnost 

podle komunikační situace 
ŽÁK: píše správně po stránce obsahové 

i formální jednoduché komunikační 

žánry 

 

Písemný projev (základní 

hygienické návyky, technika 

psaní, žánry písemného projevu 

–adresa, blahopřání, pozdrav 

z prázdnin, omluvenka, zpráva, 

oznámení, pozvánka, vzkaz, 

inzerát, dopis, popis, 

 

 Odliší popis od vyprávění 

 Pozná rozdíl mezi 

soukromým a úředním 

dopisem 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

vypravování, přihláška, 

dotazník) 
ŽÁK: sestaví osnovu vyprávění a na jejím 

základě vytváří krátký mluvený nebo 

písemný projev s dodržováním časové 

posloupnosti 

Mluvený a písemný projev 

(vypravování na základě 

obrazového materiálu, dějová 

posloupnost) 

 

 Dodržuje hygienické návyky 

 Kontroluje svůj písemný 

projev 

 Účastní se tvorby školního 

nebo třídního časopisu příp. 

jiných literárních činností ve 

třídě 

 

 

 

 

 

 

Literární výchova 1. - 3. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: čte a přednáší zpaměti přiměřené 

literární texty, vyjádří své pocity  Zážitkové čtení 

a naslouchání, tvořivé 

činnosti s literárním textem 

(přednes vhodných 

literárních textů, volná 

reprodukce přečteného nebo 

slyšeného textu, doprovod) 

 

 Přednáší zpaměti jednoduché 

říkanky, básně 

 Vypráví příběh podle čteného 

nebo slyšeného textu 

 Přednáší vhodné texty 

 Účastní se dramatizace 

 Vyjadřuje v krátkých 

mluvených projevech své 

pocity 
ŽÁK: rozlišuje verše a prózu, odlišuje 

pohádku a jiná vyprávění  Poslech literárních textů, 

zážitkové čtení 

a naslouchání, základní 

literární pojmy 

(rozpočitadlo, hádanka, 

 

 Orientuje se v pojmech 

básník, spisovatel, kniha, 

čtenář 

 Rozlišuje prózu a verše 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 Pozná pohádku, báseň říkanka, báseň, pohádka, 

bajka, povídka) 
ŽÁK: pracuje tvořivě podle svých schopností 

s literárním textem podle pokynů učitele 
 Základní literární pojmy 

(rým, verš), tvořivé činnosti 

s literárním textem 

(dramatizace, vlastní 

výtvarný doprovod) 

 

 

Literární výchova 4. - 5. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK:vyjadřuje své dojmy z četby 

a zaznamenává je 
Poslech literárních textů, 

zážitkové čtení a naslouchání, 

tvořivé činnosti s literárním 

textem (přednes vhodných 

literárních textů, vlastní 

výtvarný doprovod) 

 OSV – řešení problémů 

a rozhodovací 

dovednosti 

 MV – Tvorba mediálních 

sdělení 

 Získává vztah k literatuře, 

čte knihy 

ŽÁK: volně reprodukuje text podle svých 

schopností, tvoří vlastní literární text na 

dané téma 

Tvořivé činnosti s literárním 

textem (volná reprodukce 

přečteného nebo slyšeného 

textu) 
Základní literární pojmy 

(literární druhy a žánry – bajka, 

povídka, přirovnání…) 

 OSV – mezilidské vztahy 

 ŽÁK: rozlišuje různé typy uměleckých 

a neuměleckých textů 
Základní literární pojmy 

(literární druhy a žánry – bajka, 

povídka, pohádka, báseň, verš, 

rým, spisovatel, básník, 

ilustrátor, kniha, čtenář, 

divadelní představení, herec, 

režisér) 

 

 MV – interpretace 

vztahu mediálních sdělení 

a reality 

ŽÁK: při jednoduchém rozboru literárních 

textů používá elementární literární 

pojmy 

Základní literární pojmy 

(literární druhy a žánry – bajka, 

povídka, pohádka, báseň, verš, 

rým, spisovatel, básník, 

ilustrátor, kniha, čtenář, 

divadelní představení, herec, 

režisér) 
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5.1.2 Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu 

Předmět Anglický jazyk se na prvním stupni vyučuje v 1. až 5. ročníku. Vzdělávací obsah 

předmětu je v 1. a 2. třídě realizován jednou hodinou týdně a od 3. třídy třemi hodinami týdně. 

 

Obsahové vymezení předmětu 

V předmětu Anglický jazyk realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí 

jazyk, vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace RVP ZV v plném rozsahu. 

Výuka je zaměřena na komunikační schopnosti žáků, čemuž je podřízena i výuka gramatiky. 

Předmět směřuje žáky k tomu, aby byli schopni se dorozumět s cizincem v běžných situacích a 

hovořit s ním o jednoduchých tématech. Žáci musí rovněž porozumět čtenému 

a poslouchanému textu, který výběrem odpovídá jejich jazykové úrovni. Požadavky na 

dosaženou úroveň vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výuka 

také seznamuje žáky s reáliemi anglicky mluvících zemí, vede žáky k pochopení jejich kultur 

a prohlubuje v nich toleranci k nim. 

 

V předmětu Anglický jazyk jsou integrována tato průřezová témata: Výchova demokratického 

občana – VDO, Osobnostní a sociální výchova – OSV, Multikulturní výchova – MKV, 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech- EGS, Environmentální výchova 

– EV a Mediální výchova – MV. 

 

Organizační vymezení předmětu 

Při výuce předmětu Anglický jazyk se třídy dělí na skupiny dle celkového počtu žáků ve třídě. 

Výuka probíhá zpravidla v kmenových učebnách, v jazykové učebně, v počítačové učebně 

nebo v učebně s interaktivní tabulí. Nedílnou součástí výuky je i projektové vyučování. 

Pro posílení výuky anglického jazyka je tento předmět integrován napříč všemi vyučovanými 

předměty za pomoci využití metody CLIL. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 klademe důraz na pozitivní motivaci žáka 

 používáme vhodné učební pomůcky (dvojjazyčné i výkladové slovníky, jazykové 

příručky, encyklopedie, tabule gramatických přehledů) a audiovizuální techniku 

 předkládáme dostatek informačních zdrojů z učebnice a pracovních textů 

 zařazujeme práci s jazykovými příručkami a slovníky 

 věnujeme se dovednosti autokorekce chyb 

 využíváme v hodinách ICT (slovník + další informace, prezentace, filmy, online 

výukové materiály, interaktivní cvičení…) 

 pracujeme s texty (autentické, učebnice, časopisy, atd.) 

Kompetence k řešení problémů 

 motivujeme žáka k samostatnému řešení daného problému, napomáháme mu hledat 

další řešení 

 zadáváme úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností (např. 

získaných z četby a samostudia) a z vlastního úsudku 
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 předkládáme modelové situace a vedeme žáka k jejich optimálnímu řešení s využitím 

vlastní tvořivosti 

 klademe důraz na analýzu přečtených textů a kritické posouzení jejich obsahu, 

porovnání jevů, zjištění shod a odlišností, třídění podle hledisek, zobecnění 

Kompetence komunikativní 

 zařazujeme řečnická cvičení a slohové práce na dané téma 

 nabízíme žákům využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci 

s okolním světem 

 zařazujeme práci ve dvojicích, ve skupinách, v týmech 

 pracujeme s poslechovými texty 

 využíváme dramatizace situací běžného života (pohádky) 

Kompetence sociální a personální 

 zařazujeme práci ve skupině a klademe důraz na vytvoření pravidel práce v týmu 

(organizace práce, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta) a jejich respektování 

samotnými žáky 

 uplatňujeme individuální přístup k talentovaným žákům (rozšiřující úkoly), ale 

i k žákům s poruchami učení (spolupráce se speciálním pedagogem) 

 vnášíme přátelskou atmosféru do procesu výuky 

 posilujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 

 využíváme společné projekty a mezinárodní projekty 

Kompetence občanské 

 respektujeme věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka 

 podporujeme u žáků projevování pozitivních postojů k uměleckým dílům, k ochraně 

kulturního dědictví a ocenění našich tradic 

 aktivně zapojujeme žáky do kulturního dění účastí na kulturních akcích, popř. účastí na 

jejich organizování a účastí v soutěžích 

 seznamujeme žáky se zvyky, kulturními a historickými tradicemi dané země 

Kompetence pracovní 

 rozvíjíme u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku, 

shromažďováním materiálů 

 kontrolujeme samostatné práce žáka 

 vedeme žáky k práci na PC, využíváme různé zdroje informací atd. 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Anglický jazyk 1. - 2. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: představí se a zeptá se na jména svých 

spolužáků 
Představení, pozdravy  

 Představí se, rozloučí se.   

 Osloví osoby.   

ŽÁK: reaguje na jednoduché pokyny učitele Pokyny ve třídě k základním 

úkonům 

 

ŽÁK: používá správně názvy předmětů 

spojených s výukou, používá čísla 
Pens and pencils 

Numbers 

 

 Rozpozná a správně 

pojmenuje 6 předmětů 

v penále. 

 Počítá do deseti, sčítá a 

odčítá. 

 Rozpozná a správně 

pojmenuje 10 předmětů ve 

školní tašce a ve třídě. 

 Počítá do 20 a umí napsat 

čísla do 10. 

 Sčítá a odčítá. 

 Používá správně zájmena 

my a your. 
ŽÁK: pojmenuje hračky, které zná Hračky 

Barvy 

Tvary 

Množné číslo podstatných 

jmen 

 

 Rozpozná 6 hraček, 6 

barev a 3 tvary. 

 Používá množné číslo 

podstatných jmen. 

 Spočítá tvary na obrázku. 

 Používá barvy s 

podstatnými jmény. 

 Rozpozná a správně 

přepíše názvy barev. 
ŽÁK: pojmenuje členy rodiny Rodina  
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 Vyjmenuje 6 základních 

členů rodiny. 

 Používá správně 9 slovíček 

popisujících členy rodiny. 

 Umí je správně přečíst, 

když jsou napsaná. 
ŽÁK: umí říci, co má na sobě Oblečení 

 

 Zná 6 názvů oblečení. 

 Zná 12 názvů oblečení. 

 Umí používat číslovky a 

barvy správně s 

podstatnými jmény. 
ŽÁK: používá slovíčka k tématu jídlo Jídlo 

 zelenina 

 ovoce 

 základní potraviny 

 pití 

 

 Zná a používá 6 názvů 

zeleniny. 

 Zná a používá 6 názvů 

ovoce. 

 Umí správně zařadit 

slovíčko do příslušné 

kategorie (zelenina, ovoce) 

 Umí říci, co má a nemá 

rád. 

 Pojmenuje základní 

potraviny a pití. 

 Umí říci, co jí k snídani, k 

obědu, k večeři. 
ŽÁK: rozpozná zvířata - domácí i divoká Zvířata 

 domácí (on farm, pets) 

 divoká (wild animals) 

 

 Rozpozná a přečte 6 zvířat 

divokých. 

 Rozpozná a přečte 6 zvířat 

domácích. 

 Rozpozná, přečte a napíše 

20 zvířat. 

 Sleduje jednoduché 

příběhy a porozumí jim. 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: popíše části lidského těla Části lidského těla  

 Rozpozná, používá a 

popíše 6 částí svého těla. 

 Pozná, přečte a napíše 6 

částí lidského těla + 6 částí 

obličeje a 4 barev vlasů. 

 Používá vazby I have got 
ŽÁK: popíše jednoduše svůj dům nebo byt Dům a místnosti v něm  

 

 Pozná, přečte a napíše 6 

slov pro části domu. 

 Ptá se a odpovídá pomocí 

otázek typu Is it a …? Is it 

in the…? 
ŽÁK: popíše jednoduše, co právě dělá Činná slovesa  

 

 Tvoří jednoduché věty za 

použití přítomného času 

průběhového (např. I am 

playing with a ball.) a 

rozumí jim. 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Anglický jazyk 3. ročník 

  

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI   

ŽÁK: zopakuje a použije slova a slovní 

spojení, se kterými se v průběhu výuky 

setkal 

 rodina 

 domov 

 volný čas 

 číslice 

 barvy 

 moje tělo 

 oblečení 

 zvířata 

 jídlo 

 anglická abeceda 

 motivační říkanky a písně 

 

 vybaví si slovní zásobu 

v daných okruzích 

 napíše krátká sdělení 

 vybaví si a reprodukuje 

anglickou abecedu 

ŽÁK: rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou výslovností, a 

reaguje na ně verbálně i neverbálně 

 pravidla komunikace v 

běžných každodenních 

situacích  - pozdrav, 

poděkování 

 pokyny ve třídě 

 

 pozdraví a poděkuje 

ŽÁK: rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

psaného textu, pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

 jednoduchá sdělení – adresa, 

blahopřání, pozdrav a dopis 

z prázdnin, omluva, žádost 

 komiksové příběhy 

 

 je schopný reprodukovat 

komiksy z učebnice 

 
ŽÁK: rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

mluveného textu, který je pronášen 

pomalu, zřetelně a s pečlivou 

výslovností, pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

 věta jednoduchá 

 otázka a zápor u slovesa 

„být“ 

 člen určitý a neurčitý 

 čtení pohádek 

 

 

 píše slova a krátké věty na 

základě textové a vizuální 

předlohy 

 utvoří větu jednoduchou, 

zápor a otázku 
ŽÁK: přiřadí mluvenou a psanou podobu 

téhož slova či slovního spojení 
 slovní zásoba z učebnice  
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 orientuje se a používá 

slovníček v učebnici 

 vede se poctivě školní sešit, 

kam si probíranou slovní 

zásobu zapisuje a procvičuje 

 zvládá samostatně vyplňovat 

cvičení v pracovním sešitě 

 

Anglický jazyk 4. – 5. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
 

  

ŽÁK: rozumí známým slovům a jednoduchým 

větám se vztahem k osvojovaným 

tématům  

 časové údaje, dny v týdnu, 

měsíce 

 domov - místo, kde bydlím 

 počasí 

 číslice 

 nákupy, volný čas 

 zvyky a tradice – Vánoce, 

Velikonoce 

 naše město 

 popis domu 

 školní rozvrh 

 zvířata 

 zdraví 

 MKV – 

multikulturalita 

 EV – vztah člověka 

k prostředí 
 vybaví si slovní zásobu daného 

tématu 

 vybaví si a používá slovní 

zásobu daného jednoduchého 

tématu 

ŽÁK: rozumí slovům a jednoduchým větám, 

pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně 

a týkají se osvojených témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu 

 motivační písničky a říkanky 

 autentické ilustrativní 

materiály 

 poslechové ukázky k tématům 

 krátká videa 

 

 VEGS – Evropa a svět 

nás zajímá 

 OSV – poznávání lidí 
 seznamuje se s jednoduchými 

autentickými materiály 

 rozumí rozhovorům a 

nahrávkám komiksového 

příběhu a dalších rozhovorů z 

učebnice 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 rozumí známým jménům, 

slovům a velmi jednoduchým 

větám 
ŽÁK: rozumí jednoduchému poslechovému 

textu, pokud je pronášen pomalu a 

zřetelně a má k dispozici vizuální oporu  

 krátké texty k daným tématům 

 komiksy 

 rozhovory z učebnice 

 

 

 rozumí učiteli a jednoduchým 

nahrávkám, rozumí 

spolužákům - je schopný 

odpovědět (reagovat) na 

otázky 

 napodobuje předkládanou 

správnou výslovnost 

 čte krátké jednoduché texty 

 chápe obsah jednoduchých 

osobních rozhovorů 

MLUVENÍ   

ŽÁK: se zapojí do jednoduchých rozhovorů, 

pozdraví a rozloučí se  
 pozdravy 

 hra v rolích, modelové situace 

na dané téma 

 určení místa, popis počasí, 

nákup zboží v obchodě 

 volný čas 

 moje koníčky 

 denní program 

 čas 

 představení a popis blízkých 

osob 

 charakteristika 

 OSV – seberegulace a 

sebeorganizace 

 MV – fungování a vliv 

médií ve společnosti 

 vybaví si pozdravy při setkání 

a loučení 

 sestaví odpověď na 

jednoduchou otázku při 

konverzaci 

 sdělí, co má rád a co nemá 

 zeptá se na množství 

 sdělí jednoduchým způsobem 

základní informace týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších 

osvojovaných témat 

 zvládá jednoduchou 

společenskou konverzaci 

 za podpory učitele  udrží 

průběh konverzace v modelové 

situaci 

 nerozumí-li, znovu si vyžádá 

potřebné informace 

 odpoví na jednoduché otázky 

týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat a 

podobné otázky pokládá 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

 

ČTENÍ S POROZUMENÍM   

ŽÁK: vyhledá potřebnou informaci v 

jednoduchém textu, který se vztahuje k 

osvojovaným tématům 

 komiksy 

 jednoduché příběhy na daná 

témata 

 říkanky 

 orientace v plánku města 

 instrukce 

 

 orientuje se v krátkém textu 

 odpoví jednoduše na 

položenou otázku 

 vyhledá konkrétní informace 

v jednoduchém textu 

 pochopí smysl textu 

 dokáže se zeptat na konkrétní 

věc 
ŽÁK: rozumí jednoduchým krátkým textům z 

běžného života, zejména pokud má k 

dispozici vizuální oporu 

 komiksy v učebnici 

 zjednodušená četba 

 překlady textů 

 

 rozpozná známá slova a slovní 

spojení v krátkém textu 

z běžného života 

 porozumí významu slov, 

slovních spojení 

a jednoduchých vět, které se 

vztahují k tématům z běžného 

života, má-li k dispozici 

vizuální oporu 

 porozumí tématu krátkého 

textu, který se vztahuje k 

tématům z běžného života a je 

podpořen obrazem 

PSANÍ 

 

  

ŽÁK: napíše krátký text 

s použitím jednoduchých vět a 

slovních spojení o sobě, rodině, 

činnostech a událostech 

z oblasti svých zájmů a 

každodenního života  

 vazba there is, there are 

 sloveso to be, to have got 

 sloveso can, must 

 předložky místa 

 rozkazovací způsob 

 přítomný čas prostý, 

průběhový 

 membership card 

 

 používá fráze a věty 

 sestaví gramaticky a formálně 

správně jednoduché poznámky 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

a zprávy týkající se jeho 

základních potřeb 

 vyplní osobní informace do 

formuláře 

ŽÁK: reprodukuje ústně i písemně 

obsah přiměřeně obtížného 

textu a jednoduché konverzace 

 říkanky a písničky 

 orientace v textu, překlad textu 

 hra v rolích 

 můj svět, škola, rozvrh, volný 

čas, koníčky 

 počasí 

 

 reprodukuje jednoduchou 

básničku a říkanku 

 seřadí věty podle kontextu 

 reprodukuje krátkou 

konverzaci na dané téma 

 při písemné i ústní reprodukci 

různých textů používá dané 

fráze a spojení 
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5.1.3 Název vyučovacího předmětu: MATEMATIKA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu 

Předmět Matematika se vyučuje v 1. - 5. ročníku. Předmět je posílen o 4 hodiny disponibilní 

časové dotace k realizace rozšiřujícího učiva. 

Hodinová dotace v 1. období: 

 1. ročník - 4 hodiny týdně 

 2. ročník - 5 hodin týdně 

 3. ročník - 5 hodin týdně 

Hodinová dotace v 2. období: 

 4. ročník - 5 hodiny týdně 

 5. ročník - 5 hodin týdně 

 

Obsahové vymezení předmětu 

V předmětu Matematika realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru 

Matematika RVP ZV v plném rozsahu. 

 

Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá zpravidla v kmenových učebnách, popř. v počítačové učebně. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 zařazujeme aktivní formy práce v hodinách 

 vedeme žáky k posouzení vlastního pokroku a k výběru vhodných metod směřujících k 

řešení 

 předkládáme žákům dostatek informačních zdrojů 

Kompetence k řešení problémů 

 zadáváme žákům problémové úkoly 

 vedeme žáky k  využívání získaných vědomostí při řešení problémů 

 při řešení problémových  úloh dbáme na názor a správnost řešení ověřujeme v praxi 

 vybízíme je k diskusi a ke kladení otázek 

 vedeme je k objevování různých variant řešení 

Kompetence komunikativní 

 zařazujeme skupinové práce a zároveň zdůrazňujeme umění naslouchat druhým 

a vhodně  reagovat 

 vedeme žáky k logické formulaci svých myšlenek a názorů, k výstižnému a souvislému  

projevu 

 učíme žáky porozumět různým typům textů a záznamů 

Kompetence sociální a personální 

 vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci ve skupině, podporujeme dobré 

vztahy mezi žáky při společných projektech 

 motivujeme žáky k aktivnímu zapojení v týmové práci 

 učíme je odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky 

 vedeme žáky k respektování dohodnutých pravidel chování 

 

 



 77 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k respektování společenských norem a zákonů 

 vedeme žáky k pomoci slabším a handicapovaným osobám 

 zdůrazňujeme význam hodnot práce své i ostatních 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky k zodpovědnému přístupu k práci, k jejímu plánování a dokončení 

 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:  

 

Matematika 1.- 3. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: používá přirozená čísla k modelování 

reálných situací, počítá předměty 

v daném souboru, vytváří soubory 

s daným počtem prvků 

 přirozená čísla do 1000 

 postavení čísla v číselné řadě 

 vlastnosti početních operací 

s přirozenými čísly v oboru 

do 1000 /sčítání, odčítání, 

násobilka/ 

 

 poznává jednotlivá čísla do 

20 na základě názoru 

 určí počet daného čísla do 10, 

do 20 

 určí místo v řadě 

 sčítá a odčítá čísla do 20 

s přechodem přes desítku 

 poznává jednotlivá čísla do 

100 

 určí počet daného čísla do 

100 

 používá komutativnosti v 

řešení početních operací 

 sčítá a odčítá dvojciferná 

čísla do 100 zpaměti i 

písemně 

 určí počet daného čísla do 

1000 pomocí rozkladu 
ŽÁK: čte, zapisuje a porovnává přirozená 

čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah 

rovnosti a nerovnosti 

 čtení, zápis a porovnávání 

přirozených čísel v oboru 

do 1000 

 

 porovnává čísla dané 

skupiny, využívá znaky větší, 

menší, rovná se 

 dokáže napsat i přečíst čísla 

0 - 20 

 zapíše a přečte všechna čísla 

do 100 
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 určí posloupnost jednotlivých 

čísel do 100 

 porovná čísla dané skupiny, 

využívá znaky větší, menší, 

rovná se 

 dokáže správně použít 

matematické symboly +, -, x, 

: 

 poznává jednotlivá čísla do 

1000 na základě názoru 

 porovnává čísla dané 

skupiny, využívá znaky větší, 

menší, rovná se 

 dokáže napsat i přečíst čísla 

100 - 1000 
ŽÁK: užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo 

na číselné ose  číselná osa 

 porovnávání na číselné ose 

 

 umí číslo vyhledat, zapsat, 

porovnat na číselné ose 

 využívá matematické znaky 

 využívá číselnou osu ke 

sčítání, odčítání v oboru čísel 

do 20 

 vyhledává dané číslo v řadě, 

dokáže přečíst všechna čísla 

20 - 100 

 dokáže určit a porovnat 

velikost daného čísla 

 najde a zapíše dané číslo na 

číselné ose 

 umí číslo vyhledat, zapsat, 

porovnat na číselné ose 

 využívá matematické znaky 
ŽÁK: provádí zpaměti jednoduché početní 

operace s přirozenými čísly  vlastnosti početní operací 

s přirozenými čísly v oboru 

do 1000 /sčítání, odčítání, 

malá násobilka/ 

 

 umí zpaměti sčítat i odčítat do 

5, do 10, do 20, v druhé 

desítce vychází z analogie 

první desítky 

 sčítá a odčítá čísla do 20 bez 

přechodu desítky 

 sčítá a odčítá čísla do 20 

i s přechodem přes desítku 
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 sčítá a odčítá do 100 vybrané 

příklady, dokáže použít 

číselné osy, počítá zpaměti 

 násobí a dělí v oboru malé 

násobilky 

 umí zpaměti sčítat a odčítat 

jednoduché příklady do 1000 

 násobí a dělí v oboru malé 

násobilky 
ŽÁK: řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých 

aplikuje a modeluje osvojené početní 

operace 

 písemné algoritmy početních 

operací 

 slovní úlohy 

 zaokrouhlování na desítky 

 počítání s použitím závorek 

 

 zapisuje příklady a provádí 

zkoušky správnosti výpočtu 

 sestaví jednoduché slovní 

úlohy 

 řeší jednoduché slovní úlohy, 

provádí za pomoci učitele 

zápisy slovních úloh 

 zapisuje příklady a provádí 

zkoušky správnosti výpočtu 

 využívá komutativnosti 

 řeší jednoduché slovní úlohy, 

provádí za pomoci učitele 

zápisy slovních úloh 

 používá násobilku k řešení 

úloh 

 zapisuje příklady a provádí 

zkoušky správnosti výpočtu 

 využívá komutativnosti 

 seznamuje se se 

zaokrouhlováním čísel na 

desítky 

 sestaví jednoduché slovní 

úlohy 
ŽÁK: orientuje se v čase, provádí jednoduché 

převody jednotek času  jednotky času   

  

  

 zná jednotky času - hodina, 

minuta, sekunda 
ŽÁK: popisuje jednoduché závislosti 

z praktického života 
 slovní úlohy  
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ŽÁK: doplňuje tabulky, doplňuje 

posloupnosti čísel 
 tabulky k jednoduchým 

slovním úlohám 

 jízdní řády 

 

  

  

 umí používat tabulku násobků 

 dokáže vyhledat spoje 

/autobusové/ z místa a do 

místa bydliště 
ŽÁK: rozezná, pojmenuje, vymodeluje a 

popíše základní rovinné útvary a 

jednoduchá tělesa 

 základní útvary v rovině 

/čtverec, obdélník, 

trojúhelník, kruh/ 

 základní útvary v prostoru 

/krychle, kvádr, jehlan, 

koule, kužel, válec/ 

 

 rozezná a určí základní 

rozdíly čtverce, obdélníku, 

trojúhelníku a kruhu 

 rozezná, pojmenuje krychli, 

kvádr, kouli, jehlan 

 rozezná a určí základní 

rozdíly čtverce, obdélníku a 

určí je na krychli, kvádru 
ŽÁK: porovná velikost útvarů, měří délku 

úsečky  měření délky úsečky 

 jednotky délky a jejich 

převody 

 přímka, úsečka, bod, 

průsečík 

 rýsování úseček 

 

 určí shodné a neshodné tvary 

základních útvarů 

 narýsuje úsečku, určí délku 

úsečky na cm a porovná  

 určí shodné a neshodné strany 

geometrických útvarů 

 provádí jednoduché převody 

 dokáže narýsovat a změřit 

úsečky různé délky 

 narýsuje a změří úsečky 

v různých polohách 
ŽÁK: rozezná a modeluje jednoduché 

souměrné útvary v rovině  souměrné útvary v rovině  

 vyhledá v prostoru, v rovině 

určitý geometrický útvar 

 určí shodné a neshodné strany 

geometrických útvarů 
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 určí dané geometrické tvary, 

popíše rozdíly 

 vyhledá v prostoru, v rovině 

určitý geometrický útvar 

 dokáže určit souměrný útvar 

 vyhledá v prostoru, v rovině 

určitý geometrický útvar 

 

 

 

Matematika 4. – 5. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: využívá při pamětném i písemném 

počítání komutativnost a asociativnost 

sčítání a násobení 

 vlastnosti početních operací 

s přirozenými čísly 

 sčítání a odčítání 

dvojciferných čísel zpaměti 

i písemně 

 násobilka a dělení v oboru 

násobilky do 100 

 násobení dvojciferným 

a trojciferným činitelem 

 pamětné dělení se zbytkem 

v oboru násobilky 

 dělení jednociferným 

a dvojciferným dělitelem 

 komutativní a asociativní 

zákon 

  

 

 Používá komutativnosti 

v řešení početních operací 

 Sčítá a odčítá dvojciferná čísla 

do 1000 zpaměti i písemně 

 Používá násobilku 

 Dokáže správně používat 

matematické symboly +, -, x, : 

 Dokáže použít asociativní 

zákon 

 Používá komutativnosti 

v řešení početních operací 

 Sčítá a odčítá dvojciferná čísla 

do 1000 000 zpaměti i písemně 

 Používá násobilku  

 Dokáže správně používat 

matematické symboly +, -, x, : 

 Poznává jednotlivá čísla 

milionu na základě rozkladu 

čísel v desítkové soustavě 
ŽÁK: provádí písemné početní operace v oboru 

přirozených čísel 
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 Dokáže písemně sčítat, odčítat, 

násobit, dělit v oboru do 

10 000  

 vlastnosti početních operací 

s přirozenými čísly v oboru 

do 10 000 /sčítání, odčítání, 

násobilka/ 

 písemné algoritmy početních 

operací  

 Dokáže písemně sčítat, odčítat, 

násobit, dělit v oboru do 

1 000 000  
ŽÁK: zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 

odhady a kontroluje výsledky početních 

operací v oboru přirozených čísel 

 zaokrouhlování na desítky, 

stovky, tisíce, desetitisíce, 

statisíce, miliony 

 porovnávání čísel 

 

 Umí zaokrouhlovat čísla na 

desítky, stovky, tisíce, 

desetitisíce, statisíce 

 Porovná čísla dané skupiny, 

využívá znaky větší, menší, 

rovná se 

 Poznává jednotlivá čísla do     

1 000 000  na základě názoru 

 Umí zaokrouhlovat čísla na 

desítky, stovky,… , miliony 

 Snaží se odhadovat výsledek 

 Porovnává čísla dané skupiny, 

využívá znaky větší, menší, 

rovná se 
ŽÁK: řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 

osvojené početní operace v celém oboru 

přirozených čísel 

 převody jednotek hmotnosti, 

objemu, délky a času 

 slovní úlohy 

 práce s kalkulátorem 

 

 Pracuje s jednotkami 

hmotnosti, objemu, délky 

a času 

 Převádí jednotky délky – mm, 

cm, dm, m, km 

 Převádí jednotky hmotnosti – 

g, kg, t 

 Převádí jednotky času – h, 

min, s 

 Řeší jednoduché slovní úlohy 

 Pracuje s jednotkami 

hmotnosti, objemu, délky 

a času 

 Převádí jednotky délky – mm, 

cm, dm, m, km 

 Převádí jednotky hmotnosti – 

g, kg, t 
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 Převádí jednotky času – h, 

min, s 

 Převádí jednotky objemu – l, 

hl 

 Řeší složené slovní úlohy 
ŽÁK: modeluje a určí část celku, používá zápis 

ve formě zlomku 
 zlomky  

 Modeluje a určí část z celku, 

převádí číslo na zlomky 

 

  

ŽÁK: porovnává, sčítá a odčítá zlomky se 

stejným jmenovatelem v oboru kladných 

čísel 

 porovnává zlomky 

 sčítá a odčítá zlomky se 

stejným jmenovatelem 

 

 Seznámí se s algoritmem 

sčítání a odčítání zlomků se 

stejným jmenovatelem 

 Dokáže sčítat a odčítat zlomky 

se stejným jmenovatelem, 

porovnává je 
ŽÁK: přečte zápis desetinného čísla a vyznačí 

na číselné ose desetinné číslo dané 

hodnoty 

 desetinná čísla  

  

 Dokáže zapsat desetinné číslo 

a vyznačí ho na číselné ose 

 Zobrazí číslo na číselné ose, 

porovná je 

 Sčítá a odčítá desetinná čísla 

 Násobí a dělí desetinná čísla 

10 a 100 
ŽÁK: porozumí významu znaku „- „ pro zápis 

celého záporného čísla a toto číslo 

vyznačí na číselné ose 

 

 záporná čísla na číselné ose 

(teploměr) 

 

  

 Poznává celá záporná čísla na 

číselné ose a dokáže je 

vyznačit 
ŽÁK: vyhledává, sbírá a třídí data  grafy, tabulky, jízdní řády  
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 Dokáže měřit, vážit, 

zaznamenávat důležitosti  

 Sestaví graf pomocí výsledků 

v tabulkách 

 Vyhledává si autobusové 

a vlakové spoje 
ŽÁK: čte a sestavuje jednoduché tabulky, grafy 

v oboru přirozených čísel 
 grafy, tabulky, diagramy, 

jízdní řády 

 

 čte a sestavuje jednoduché 

tabulky a diagramy 

 Pracuje s tabulkami a jejími 

výsledky, sestaví graf 

 Pokouší se o sestavení 

diagramu 
ŽÁK: narýsuje a znázorní základní rovinné 

útvary /čtverec, obdélník, trojúhelník a 

kružnici/, užívá jednoduché konstrukce 

 konstrukce čtverce, 

obdélníku, trojúhelníku, 

kružnice 

 úhlopříčky čtverce, obdélníku 

 typy trojúhelníků /pravoúhlý, 

rovnostranný, rovnoramenný/ 

 

 

 Užívá jednoduché konstrukce 

čtverce, obdélníku, 

trojúhelníku, kružnice 

 Rozliší kruh, kružnici 

 Sestrojí čtverec, obdélník, 

trojúhelník, kružnici 

 Seznámí se s trojúhelníkovou 

nerovností 

 Určí a narýsuje úhlopříčky 

čtverce, obdélníku 

 Rozpozná typ trojúhelníku 
ŽÁK: sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku 

lomené čáry, obvod mnohoúhelníku 

sečtením délek jeho stran 

 grafický součet a rozdíl 

úseček 

 násobek úseček 

 rýsování přímky, polopřímky, 

úsečky, lomené čáry 

 výpočty obvodů 

 

 Sčítá a odčítá graficky úsečky 

 Dokáže narýsovat součet, 

rozdíl, násobek úseček 

 Rýsuje a určuje délku lomené 

čáry 

 Dokáže označit přímku, 

polopřímku, úsečku, určí 

rozdíly 

 Vypočítá obvod obdélníku, 

čtverce, trojúhelníku, 

mnohoúhelníku 
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 Používá vzorce a jednotky 

k výpočtu obvodu 
ŽÁK: sestrojí rovnoběžky a kolmice  vzájemná poloha dvou přímek 

v rovině 

 

 Narýsuje kolmice, rovnoběžky 

 Narýsuje rovnoběžky 

v různých polohách, určí 

rovnoběžník 

 Rýsuje kolmice pomocí 

kružítka 
ŽÁK: určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě 

a užívá základní jednotky obsahu 
 výpočty obsahů 

 čtvercová síť 

 

 Dokáže určit souměrný útvar 

 Využije čtvercové sítě 

k výpočtu obsahu 

geometrických těles 

 Používá jednotky obsahu, 

vzorce k výpočtu obsahu 

 Vysvětlí rozdíl obvod x obsah 
ŽÁK: rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 

jednoduché osově souměrné útvary a určí 

osu souměrnosti útvaru překládáním 

papíru 

 osově souměrné útvary  

  

 Narýsuje čtvercovou síť, 

vyznačí čtverec, obdélník, určí 

osu souměrnosti 
ŽÁK: řeší jednoduché praktické slovní úlohy 

a problémy, jejichž řešení je do značné 

míry nezávislé na obvyklých postupech 

a algoritmech školské matematiky 

 rovnice 

 slovní úlohy 

 číselné a obrázkové řady, 

magické čtverce, prostorová 

představivost 

 římské číslice 

 

 Účastní se řešení zajímavých 

slovních úloh 

 Řeší jednoduché rovnice 

 Dokáže napsat a přečíst římské 

číslice 

 Pokouší se řešit zajímavé 

matematické hry 

 Snaží se využívat počtu do 

1 000 000 v nejrůznějších 

životních situacích 
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 Dokáže napsat a přečíst římské 

číslice 

 Porovnává čísla počtu obyvatel 

v jednotlivých státech Evropy 

 Pokouší se řešit zajímavé 

matematické hry 

 Řeší zajímavé slovní úlohy 



 87 

5.1.4 Název vyučovacího předmětu: INFORMATIKA 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu 

Předmět Informatika se na prvním stupni vyučuje ve 4. a 5. ročníku. Vzdělávací obsah 

předmětu je v obou ročnících realizován jednou hodinou týdně a je posílen jednou hodinou 

disponibilní časové dotace. Navýšení hodin je využito k tomu, aby žáci na konci 5. ročníku 

získali základy práce na počítači pro vstup na 2. stupeň nebo pro výstup na víceleté gymnázium. 

 

Obsahové vymezení předmětu 

V předmětu Informatika realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru 

Informační a komunikační technologie, vzdělávací oblasti Informační a komunikační 

technologie RVP ZV v plném rozsahu s přihlédnutím ke změnám ve společnosti a ve světe 

digitálních technologií. 

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 počítačem, rozlišení zpracování 

digitálních dat a k výběru nejvhodnější formy při digitalizaci. Všechny tyto nástroje se žáci učí 

používat pro zpracování informací, dat, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou 

komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu, cloudová úložiště 

a bezpečnou práci v internetovém prostředí. 

V předmětu Informatika jsou integrována tato průřezová témata: Výchova demokratického 

občana – VDO, Osobnostní a sociální výchova – OSV a Mediální výchova – MV. 

 

Organizační vymezení předmětu 

Při výuce předmětu Informatika se třídy mohou dělit na skupiny dle celkového počtu žáků ve 

třídě. Výuka probíhá zpravidla v počítačové učebně.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

Kompetence k učení 

 Vedeme 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. 

 Umožníme žákům využívat svých poznámek při praktických úkolech, vedeme žáky 

k pořizování takových poznámek, které jim pak pomohou při praktické práci 

s technikou 

 

Kompetence k řešení problémů 

 vedeme žáky k tvořivému přístupu při řešení zadaných úkolů, k poznání, že v životě se 

při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat 

s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více 

 vedeme žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení 

do konce 

 

Kompetence komunikativní 

 využíváme vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím 

elektronické pošty 
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 při komunikaci dodržujeme vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou 

technologii, náležitosti apod.) 

 

Kompetence sociální a personální 

 při práci žáky vedeme ke kolegiální radě či pomoci, práci v týmu, rozdělování 

a plánování práce, dodržování časového harmonogramu apod. 

 žáci jsou přizváni k hodnocení prací – žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, 

při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že 

každý člověk je různě chápavý a zručný 

 

Kompetence občanské 

 seznamujeme žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, 

autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla …) tím, že je musí 

dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání 

své heslo …) 

 vedeme žáky při zpracování informací ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke 

kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami 

 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Informatika 4. – 5. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: využívá základní 

standardní funkce počítače a 

jeho nejběžnější periferie 

 Popis základních součástí 

počítače, pojmy software a 

hardware  

 Vstupní a výstupní zařízení 

 Postup zapnutí a vypnutí 

počítače, přihlášení do a 

odhlášení ze sítě 

 Klávesnice a myš a práce s 

nimi 

 Rozlišení pojmů informace a 

informatika, uvedení 

příkladů 

 Jednotky paměti 

 

 Umí korektně zapnout a 

vypnout stanici a přihlásit se 

do a odhlásit ze sítě. 

 Chápe základní počítačové 

pojmy, rozpozná a pojmenuje 

jednotlivé části počítačové 

sestavy 

ŽÁK: respektuje pravidla 

bezpečné práce s hardware i 

software a postupuje 

poučeně v případě jejich 

závady 

 Vysvětlení pojmů hardware 

a software 

 Operační systém 

 Základní operace se 

složkami, mazání a obnova 

souborů a složek, přesun, 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

  kopie, přejmenování, 

vyhledávání 

 Ukládání a záloha dat 

 Jednoduchá údržba počítače, 

postupy při běžných 

problémech s hardware a 

software 

 Znalost základních pravidel 

bezpečné práce s počítačem 

ŽÁK: chrání data před 

poškozením, ztrátou a 

zneužitím 

 Pravidla pro bezpečná hesla 

 Digitální stopa čkověka 

 Definice pojmu počítačový 

virus, obrana proti němu 

 Antivirové programy, jejich 

použití 

Počítačové pirátství 

 VDO – Principy 

demokracie jako formy 

vlády a rozhodování 

  

  

ŽÁK: při vyhledávání informací 

na internetu používá 

jednoduché a vhodné cesty 

 Internet, jeho význam, 

fungování přenosu informací 

 Práce s internetovým 

prohlížečem 

 Bezpečné chování v oblasti 

internetu 

 

  

  

ŽÁK: vyhledává informace na 

portálech, v knihovnách a 

databázích 

 Metody a nástroje pro 

vyhledávání 

 Tematicky zaměřené servery 

(počasí, kina,…) 

 MV - Kritické čtení 

a vnímání mediálních 

sdělení 

  

  

ŽÁK: komunikuje pomocí 

internetu či jiných běžných 

komunikačních zařízení 

 Základní způsoby 

komunikace (e-mail, chat, 

telefonování) 

 Sdílení souborů 

v cloudovém prostoru 

 OSV - Komunikace 

  

  

ŽÁK: zpracovává text a učí se 

bezpečně pracovat 

s počítačem, tak aby dodržel 

hygienu práce 

 Prstoklad psaní na 

klávesnici 

 Psaní speciálních znaků 

 Popis algoritmizace textu 

 Kódování 

 

 

 Je schopen pojmenovat části 

klávesnice a dodržovat 

správný prstoklad 



 90 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 Získává potřebu učit se 

novým věcem a systematické 

práci 

ŽÁK: rozlišování formy při 

digitalizaci dat 

 Zpracování textových dat a 

jejich hodnocení 

 Psaní na klávesnici s plným 

využitím dovedností 

 Motivace k získávání 

kompetence k učení a 

samostatné práci 

 Psaní textů a výhoda psaní 

všemi deseti 

 MV - Kritické čtení 

a vnímání mediálních 

sdělení  Určit nejvhodnější formát pro 

digitalizaci a zdůvodnit 

 Správně digitalizovat textová 

data 

ŽÁK: pracuje s textem a 

obrázkem v textovém a 

grafickém editoru 

 Textový editor MS Word 

 Práce s grafickým editorem 

–Malování 

 Práce s výukovými 

programy 

 OSV - Kreativita 
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5.1.5 Název vyučovacího předmětu: PRVOUKA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu 

Předmět Prvouka se vyučuje v 1. - 2. ročníku,  je dotován dvěma hodinami týdně. 

Ve 3. ročníku je dotován třemi hodinami týdně. Předmět je posílen o 1 hodinu disponibilní 

časové dotace pro realizaci průřezových témat. 

 

 

Obsahové vymezení předmětu 

V předmětu Prvouka realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávací oblasti Člověk a jeho 

svět RVP ZV v plném rozsahu. 

V předmětu Prvouka jsou integrována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova 

/OSV/, Výchova demokratického občana /VDO/ - zahrnuto i v projektovém dnu „Naše město“, 

Multikulturní výchova /MKV/ - zahrnuto i v projektovém dnu „Den pro Evropu“, 

Environmentální výchova /EM/. 

Očekávané výstupy z oblasti „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ 

budou naplňovány mimo jiné i v rámci projektového dne. 

 

Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá zpravidla v kmenových učebnách, v počítačové učebně nebo ve školní 

knihovně. Nedílnou součástí výuky jsou i projekty, vycházky do přírody, exkurze či pokusy. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

 zařazujeme aktivní formy práce v hodinách 

 organizujeme vycházky a exkurze 

 předkládáme informace z různých zdrojů 

 umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme 

jejich  tvořivost 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 provádíme pokusy a pozorování 

 vedeme žáky k vyhledávání problémových situací a jejich příčin ve svém okolí 

 vedeme žáky k odhalování různých variant řešení problémů 

 zadáváme samostatné práce dle schopností žáků - referáty, projekty 

 předkládáme žákům práci v zábavné formě  /křížovky, kvízy, hádanky, .../  

 

Kompetence komunikativní 

 učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň 

poslouchat názor jiných 

 zařazujeme skupinové práce 

 pracujeme s texty a obrázkovými materiály, poznáváme symboly a značky 
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Kompetence sociální a personální 

 vytváříme příležitosti pro vzájemný respekt mezi žáky, podporujeme tak toleranci a 

empatii žáků 

 vhodnými metodami podporujeme u žáků pocit sebedůvěry, představu o sobě samém 

 vedeme žáky k respektování dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se 

sami podílejí 

 

Kompetence občanské 

 nabízíme dostatek modelových situací k nácviku praktických dovedností 

 vedeme žáky k utváření žebříčku hodnot 

 navazujeme na tradice školy, města, regionu, vlasti 

 vedeme žáky k aktivnímu zapojení do společenského dění 

 

Kompetence pracovní 

 při vyučovacím procesu nabízíme dostatek příležitostí k propojování teorie s praxí 

 při pokusech a tvorbě výrobků a dalších praktických činnostech dodržujeme zásady    

bezpečnosti a hygieny práce 

 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Prvouka  1. – 3. ročník (Místo, kde žijeme) 

 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: vyznačí v jednoduchém plánu místo 

svého bydliště a školy, cestu na určené 

místo a rozliší možná nebezpečí 

v nejbližším okolí 

 Domov – prostředí domova, 

orientace v místě bydliště a 

školy, adresa 

 Bezpečná cesta do školy, 

riziková místa a situace 

 

 Určí nebezpečná místa při 

cestě do školy a v okolí svého 

bydliště 

 Vyznačí v jednoduchém 

plánu místo svého bydliště a 

školy 

 Vyznačí v jednoduchém 

plánu cestu na určené místo 
ŽÁK: začlení svou obec (město) do  

příslušného kraje a obslužného centra 

ČR, pozoruje a popíše změny 

v nejbližším okolí, obci (městě) 

 Obec (město), místní 

krajina, poloha v krajině 

 Dopravní síť 

 VDO – občanská 

společnost a škola 

 Doprava v obci (městě) 

 Začlení svou obec do určitého 

kraje, pozoruje a popíše 

změny v nejbližším okolí 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 Vyhledá a vyznačí svou obec 

(město) na mapě ČR 
ŽÁK: rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 

krajině a vyjádří různými způsoby  její 

estetické hodnoty a rozmanitost 

 Obec (město) – minulost 

a současnost, významné 

budovy a památky 

 EV – lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí  Orientace v okolí bydliště 

a školy  

 Rozliší přírodní a umělé 

prvky v okolní krajině 

 Významné památky a budovy 

v obci (městě) 

 

 

 

Prvouka 1. – 3. ročník (Člověk a jeho zdraví) 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: uplatňuje základní hygienické, 

režimové a zdravotně preventivní 

návyky. 

 Péče o zdraví – zdravý 

životní styl (denní režim, 

pitný režim,  zdravá strava 

a vhodná skladba, nemoc, 

úraz, první pomoc – 

prevence nemocí a úrazů, 

osobní hygiena) 

 Lidské tělo – stavba těla, 

základní funkce a projevy, 

životní potřeby člověka 

 OSV – rozvoj 

schopností poznávání  

 EV – vztah člověka 

k prostředí 
 Uplatňuje správný pitný 

režim. 

 Dodržuje správné hygienické 

návyky ( mytí rukou, celková 

osobní hygiena, čisté zuby) 

 Pojmenuje základní části 

lidského těla 

 Rozliší nemoc a úraz, pozná 

projevy běžné nemoci 

/nachlazení, rýma, angína/ 

 Ví, jak se zachová při 

drobném poranění /přivolání 

pomoci, poskytnutí 

základního ošetření/ 

 Popíše hygienické návyky 

během dne. 

 Rozlišuje části trupu, hlavy, 

horní a dolní končetiny 

 Zná pět smyslů. 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 Vysvětlí rozdílnosti člověka 

od ostatních savců. 

 Učí se respektovat odlišné 

pohlaví. 

 Uvědomuje si zdravý životní 

styl, zdravou výživu, a ví, co 

organizmu škodí (návykové 

látky). 

 Rozlišuje smyslová ústrojí 

a některé důležité vnitřní 

orgány. 
ŽÁK: rozená nebezpečí různého charakteru, 

využívá bezpečná místa pro hru a 

trávení volného času; uplatňuje 

základní pravidla bezpečného chování 

účastníka silničního provozu, jedná tak, 

aby neohrožoval zdrví své a zdraví 

jiných. 

 Osobní bezpečí ( bezpečné 

chování v rizikovém 

prostředí, krizové situace – 

vhodná a nevhodná místa 

pro hru ). 

 

 

 Snaží se předcházet úrazům. 

 Zná zásady bezpečného 

chování ve skupině a 

uvědomuje si následky svého 

chování 

 Zná rozdíl mezi úrazem 

a nemocí. 

 Ví, jak přivolat pomoc. 

 Zná některé dětské nemoci. 

 Uvědomuje si souvislosti 

mezi výživou a zdravím. 

 Pravidelným pohybem 

pomáhá ke zdravému 

životnímu stylu. 

 Zná základní vybavení 

lékárničky 
ŽÁK: se chová obezřetně při setkání 

s neznámými lidmi ( odmítne 

nepříjemnou komunikaci, požádá o 

pomoc, ovládá způsoby komunikace 

s operátory tísňových linek  

 Osobní bezpečí ( krizové 

situace). 

 Přivolání pomoci v případě 

ohrožení fyzického 

a duševního zdraví – čísla 

tísňového volání, správný 

způsob volání na tísňovou 

linku 

 OSV – psychohygiena 

 Ví, jak se chovat při setkání 

s neznámými osobami. 

 Upozorní na podezřelé 

chování jedince dospělou 

osobu /rodič, učitel, 

vychovatelka/ 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 Vyhýbá se osamělým 

místům, kde by byl vystaven 

nebezpečí 

 Návykové látky a zdraví – 

návykové látky, hrací 

automaty a počítače, 

závislost, odmítání 

návykových látek, nebezpečí 

komunikace prostřednictvím 

elektronických médií 

 Ví, komu se může svěřit 

s nepříjemným pocitem. 

 Požádá o pomoc pro svého 

kamaráda. 

 Upozorní na podezřelé 

chování neznámého jedince. 

 Ví, kam se obrátí o pomoc. 
ŽÁK: reaguje adekvátně na pokyny 

dospělých při mimořádných událostech  Mimořádné události a rizika 

s nimi spojená – postup 

v případě ohrožení (varovný 

signál, evakuace, zkouška 

sirén); požáry, integrovaný 

záchranný systém 

MV – Práce v 

realizačním týmu 
 Respektuje pokyny dospělých 

 Naslouchá a respektuje 

pokyny dospělých 

 Zachová klid a jedná podle 

pokynů v zátěžových 

situacích 

 Respektuje pokyny dospělých 

při mimořádných událostech. 

 Zachovává chladnou hlavu 

při cvičeních( vyhlášení 

cvičného poplachu) 
ŽÁK: uplatňuje základní pravidla účastníků 

silničního provozu. 
 Osobní bezpečí ( bezpečné 

chování v silničním provozu, 

dopravní značky; 

předcházení rizikovým 

situacím v dopravě a 

v dopravních prostředcích). 

 OSV – rozvoj 

schopností poznávání  
 Pozná přechod pro chodce, 

světelnou signalizaci. 

 Umí se slušně a bezpečně 

chovat v hromadné dopravě. 

 Ví, jak se správně chovat 

v silničním provozu jako 

chodec. 

 Respektuje pravidla 

silničního provozu. 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Prvouka 1. – 3. ročník (Lidé kolem nás) 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: 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 nedostatků 

 Rodina ( postavení jedince 

v rodině, role členů rodiny, 

příbuzenské a mezigenerační 

vztahy). 

 Soužití lidí ( mezilidské 

vztahy, komunikace, principy 

demokracie). 

 Chování lidí ( vlastnosti lidí, 

pravidla slušného chování, 

ohleduplnost, etické zásady, 

zvládání vlastní emocionality; 

rizikové situace; rizikové 

chování, předcházení 

konfliktům). 

 OSV – sebepoznání 

a sebepojetí 

 OSV – poznávání lidí  

 OSV – Kooperace a 

kompetice 

 OSV – Hodnoty, 

postoje, praktická etika 

 MKV – lidské vztahy  

 MKV – kulturní 

diference 

 Rozlišuje vztahy v rodině 

/rodiče, děti, prarodiče, teta, 

strýc/ 

 Vypráví o životě v rodině na 

základě osobních zkušeností 

 Vnímá role v rodině a vztahy 

mezi jednotlivými členy rodiny 

 Uvědomuje si rozdíl mezi 

právem a povinností 

v souvislosti s rolemi v rodině 

/rodič – dítě/ 

 Umí si připravit pomůcky 

podle pokynu učitele. 

 Vnímá pravidla soužití jako 

nutnou součást mezilidských 

vztahů 

 Učí se rozlišovat nežádoucí 

formy chování. 

 Orientuje se v širších 

rodinných vztazích ( sestřenice, 

teta, strýc,..). 

 Hovoří o významných 

událostech v rodině ( oslavy). 

 Zná běžné domácí práce, 

přiměřeně se některých účastní. 

 Začíná si uvědomovat rozdíly 

mezi spolužáky ( charakter, 

vlastnosti, dovednosti, 

schopnosti). 

 Vypráví o svých koníčcích 

a zálibách. 

 Hovoří o pravidlech chování 

v rodině, pojmenuje svoji účast 

na chodu domácnosti. 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 Pojmenuje příbuzenské vztahy 

v rodině s určením otcovy 

a matčiny strany 

 Naslouchá různým názorům 

spolužáků. 

 Umí dát najevo svůj nesouhlas 

bez projevu agresivity či ironie 
ŽÁK: uvědomuje si význam a potřebu různých 

povolání a pracovních činností. 
 Rodina ( život a funkce 

rodiny, práce fyzická 

a duševní, zaměstnání). 

 MKV – lidské vztahy  

  

 Vyjmenuje povolání členů 

rodiny 

 Zná povolání svých rodičů 

a dokáže jednoduše popsat, co 

se dělá v daném povolání. 

 Uvědomuje si rozdíl mezi 

psychickou a fyzickou prací. 

 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Prvouka 1. – 3. ročník (Rozmanitost přírody) 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: pozoruje, popíše a porovná proměny 

v ročním období. 
 Den a noc, roční období, 

podnebí a počasí. 

 

 Zná roční období a umí 

pojmenovat jejich základní 

charakteristické rysy. 

 Přiřadí do ročních období 

významné oslavy a tradice  

(Vánoce, Velikonoce 

 Pozoruje přírodu v ročních 

obdobích. 

 Pozoruje změny i na živočiších 

a rostlinách 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 Dokáže jednoduše definovat 

pojmy savec, pták, hmyz. 

 Zná skupenství vody. 

 Popíše a jednoduše zakreslí 

koloběh vody v přírodě. 

 Ví, jaký má význam Slunce pro 

život na Zemi. 

 Zná bod mrazu a bod varu. 

 Uvědomuje si důležitost 

vzduchu. 

 Rozlišuje správné a špatné 

chování lidí k přírodě. 
ŽÁK: roztřídí některé přírodniny podle 

určujících znaků. 
 Rostliny, houby, živočichové  

/znaky života, životní potřeby 

a projevy, průběh a způsob 

života/. Výživa, stavba těla. 

 

 

 Rozlišuje strom, keř, bylinu. 

 Zná základní části stromů a 

bylin. 

 Zná domácí i volně žijící 

zvířata. 

 Pojmenuje mláďata domácích 

zvířat. 

 Zná pojmy ovoce, zelenina, 

zemědělské plodiny. 

 Rozlišuje druhy zeleniny. 

 Rozlišuje druhy ovoce. 

 Zná stavbu těla rostlin. 

 Přiřadí k ovocnému stromu 

ovoce. 

 Zná význam ovoce a zeleniny 

v jídelníčku člověka. 

 Jednoduchým způsobem se 

stará o pokojové rostliny. 

 Zná zvířata, která můžeme 

chovat v bytě. 

 Popíše, jak se o zvířata v zajetí 

staráme. 

 Zná ptáky a zvířata žijící 

v lese. 

 Zná některé živočichy žijící 

u vody a ve vodě. 

 Vysvětluje rozdíl mezi živou 

a neživou přírodou. 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 Popíše rozdíl mezi rostlinami 

dřevnatými a dužnatými. 

 Popisuje, jakým způsobem 

probíhá výživa rostlin 

 Porovnává kvetoucí 

a nekvetoucí rostliny 

 Ví, z jakých přírodnin se 

získávají suroviny – dřevo, 

vlna, mléko,.. 

 Jednoduše popíše stavbu těla 

hub. 
ŽÁK: provádí jednoduché pokusy, určuje 

společné a rozdílné vlastnosti látek.  Látky a jejich vlastnosti 

(třídění látek, změny látek 

a skupenství, vlastnosti, 

porovnávání látek). 

 

  

 Pozoruje přeměnu vody v páru. 

 Pozoruje, kdy se mění 

skupenství vody. 

 Provádí jednoduchá měření – 

délka, hmotnost, objem, teplota 
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5.1.6 Název vyučovacího předmětu: VLASTIVĚDA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu 

Předmět Vlastivěda se vyučuje ve 4. - 5. ročníku. Předmět je posílen o 1 hodinu disponibilní 

časové dotace pro realizaci průřezových témat. 

 

 

Hodinová dotace: 

 4. ročník - 2 hodiny týdně 

 5. ročník - 2 hodiny týdně 

 

Obsahové vymezení předmětu 

V předmětu Vlastivěda realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávací oblasti Člověk a 

jeho svět RVP ZV v plném rozsahu. Vlastivěda obsahově navazuje na učivo Prvouky probírané 

v 1. - 3. ročníku.  

V předmětu Vlastivěda jsou integrována tato průřezová témata: Výchova demokratického 

občana /VDO/, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech /EGS/ - zařazeno 

i v rámci projektového dne „Den pro Evropu“, Multikulturní výchova /MK/, Environmentální 

výchova /EV/. 

Očekávané výstupy z oblasti „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ 

budou naplňovány mimo jiné i v rámci projektového dne. 

 

 

Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá zpravidla v kmenových učebnách, v počítačové učebně nebo ve školní 

knihovně, i na dopravním hřišti /4. ročník/.Nedílnou součástí výuky jsou projekty, vycházky do 

terénu, výlety, exkurze a besedy.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

 zařazujeme aktivní formy práce v hodinách 

 organizujeme vycházky a exkurze 

 předkládáme informace z různých zdrojů, vedeme k samostatnému vyhledávání 

informací z různých zdrojů 

 ve vhodných případech umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady a podněcujeme    

tvořivost 

 

Kompetence k řešení problémů 

 zadáváme samostatné práce dle schopností žáků - referáty, projekty 

 předkládáme žákům práci zábavnou formou 

 učíme žáky orientovat se v časovém a místním propojování historických, zeměpisných   

a kulturních informací 

 vedeme žáky k odhalování různých variant řešení problémů 
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Kompetence komunikativní 

 umožňujeme žákům při diskusích na daná témata formulovat a vyjadřovat své myšlenky 

výstižně a v logickém sledu 

 zařazujeme skupinové práce 

 pracujeme s různými typy textů /mapy, plánky, schémata, grafy/, dokumentů /obrazy,    

videozáznamy/ 

 vedeme žáky k využívání neverbální komunikace v rámci dramatizace či živých obrazů 

historických událostí 

 

Kompetence sociální a personální 

 vedeme žáky k respektování dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se 

sami podílejí 

 při týmové práci podporujeme toleranci, empatii žáků navzájem, učíme je odmítavému    

postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy 

 podporujeme u žáků pocit sebedůvěry, představu o sobě samém 

 

Kompetence občanské 

 učíme žáky respektovat, chránit a ocenit naše tradice a kulturní a historické dědictví 

 vedeme je k aktivnímu zapojování se do kulturního dění 

 rozvíjíme u žáků chápání základních principů zákonů a společenských norem a chování 

se  podle nich 

 

Kompetence pracovní 

 nabízíme dostatek příležitostí k propojování teorie s praxí 

 zařazujeme praktické činnosti s rozličnými mapami, mapkami a plánky i v terénu 

 učíme děti praktickým dovednostem při jízdě na kole 

 

 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Vlastivěda 4. – 5. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: určí a vysvětlí polohu svého bydliště 

nebo trvalého pobytu vzhledem ke 

krajině a státu 

 naše vlast /domov, 

krajina, národ/ 

 okolní krajina /orientační 

body/ 

 mapa 

 EGS – objevujeme Evropu 

a svět 

 EV – vztah člověka 

k prostředí  
 zná a uplatňuje zásady 

bezpečného pohybu a 

pobytu v přírodě 

 vysvětlí svými slovy pojem 

obec, region, vlast 



 102 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 ukáže polohu svého města 

/obce/ na mapě, pracuje 

s mapou z hlediska měřítka 
ŽÁK: určí světové strany v přírodě i podle 

mapy, orientuje se podle nich a řídí se 

podle zásad bezpečného pohybu a 

pobytu v přírodě 

 mapa ČR - nížiny, pohoří, 

vodní toky a plochy 

 regionální turistická mapa 

 světové strany 

 

 rozlišuje světové strany na 

mapě 

 přiřadí světové strany na 

mapě, zorientuje mapu 

v přírodě, podle mapy 

a orientačních bodů se 

pohybuje v terénu 

  

ŽÁK: rozlišuje mezi náčrty, plány a 

základními typy map, vyhledává 

jednoduché údaje o přírodě, osídlení, 

hospodářství 

 mapy obecně zeměpisné 

a tematické /obsah, 

grafika, vysvětlivky/ 

 mapa - rovnoběžky 

a poledníky 

 okolní krajina /zemský 

povrch, vodstvo, světové 

strany/ 

 Evropa a svět /kontinenty, 

evropské státy, EU/ 

 

 VEGS – Evropa svět nás 

zajímá 

 MKV – etnický původ 
 pracuje s plánem obce, 

popíše cestu do školy ze 

svého bydliště, označí 

nebezpečná místa cesty do 

školy 

 seznámí se s mapou /barvy, 

hranice, základní značky/, 

světové strany na mapě, 

tvary zemského povrchu, 

základní typy krajiny 

 ukáže a určí na mapě 

poledníky, rovnoběžky, 

další značky na mapě 

 vyznačí na mapě ČR 

základní orientační body - 

významné řeky, pohoří, 

nížiny, města, regiony 

 pozná polohu ČR v Evropě 

 uvědomuje si postavení ČR 

za hranicemi /Evropa, 

evropské státy a jejich 

hlavní města, sousední 

státy/ 

 svět - kontinenty, 

elementární charakteristika 

kontinentů a jejich obyvatel 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: vyhledává typické regionální 

zvláštnosti přírody, osídlení, 

hospodářství a kultury, jednoduchým 

způsobem posoudí jejich význam 

z hlediska přírodního, historického, 

politického, správního a vlastnického 

 mapa ČR 

 půdy a zemědělství, 

nerostné bohatství a 

průmysl 

 regiony ČR /surovinové 

zdroje, průmysl, 

zemědělství/ 

 Evropa /evropské státy/ 

a EU 

VEGS – Jsme Evropané 

 seznámení s mapou /barvy, 

hranice, základní značky/, 

světové strany na mapě, 

tvary zemského povrchu, 

základní typy krajiny 

 pozná mapu České 

republiky, sousední státy, 

nejvyšší pohoří, nížiny, 

řeky 

 vyhledává informace 

o regionu, ve kterém žije 

/kultura, průmysl, 

zemědělství/, navštěvuje 

zajímavá místa regionu 

 pozná nejbližší národní 

sousedy ČR, porovnává 

povrch, vodstvo 

 získává základní poznatky 

o EU 
ŽÁK: zprostředkuje ostatním zkušenosti, 

zážitky a zajímavosti z vlastních cest a 

porovná způsob život a přírodu v naší 

vlasti  i v jiných zemích 

 Evropa a cestování  

  

 vypráví osobní zkušenosti 

ze zahraničních cest 

 na základě vlastních 

zkušeností porovnává 

způsob života i přírodu 
ŽÁK: se seznamuje s chováním v situacích 

ohrožujících zdraví a život, s 

chováním při mimořádných 

událostech, vnímá dopravní situaci, 

správně ji vyhodnotí a vyvodí 

odpovídající závěry pro své chování 

jako chodec a cyklista 

 bezpečné chování 

v silničním provozu 

/cyklista/ 

 dopravní značky; 

předcházení rizikovým 

situacím v dopravě a  

v dopravních prostředcích 

(bezpečnostní prvky) 

 

 zná základní pravidla 

pohybu v silničním provozu 

 zná a orientuje se v 

situacích ohrožujících život 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 uvědomuje si každodenní 

nebezpečí na silnicích 

/bezpečná cesta do školy/ 

 vnímá každodenní možnosti 

krizových situací 

 používá adresy a telefonní 

čísla záchranného systému 

 osobní bezpečí /bezpečné 

chování v rizikovém 

prostředí, krizové situace 

- šikana, týrání, sexuální 

zneužívání; brutalita a 

jiné formy násilí v 

médiích, reklamní vlivy/ 

 situace hromadného 

ohrožení /přírodní 

katastrofy/ 

 zná a orientuje se v 

situacích ohrožujících život 

 uvědomuje si každodenní 

nebezpečí na silnicích 

 vnímá každodenní možnosti 

krizových situací 

 používá adresy a telefonní 

čísla záchranného systému 
ŽÁK: rozlišuje hlavní orgány státní moci 

a některé jejich zástupce, symboly 

našeho státu a jejich význam 

 Praha - hlavní město 

 státní symboly 

 základy státního zřízení a 

politického systému ČR 

 státní správa a 

samospráva 

 armáda ČR 

 

 VDO – občan, občanská 

společnost  

 VDO – principy 

demokracie jako formy 

vlády a způsobu 

rozhodování 

 VDO – Formy participace 

občanů v politickém životě 

 poznává polohu a 

významné historické 

postavení hlavního města 

Prahy 

 rozlišuje státní symboly 

a jejich význam 

 poznává polohu a 

významné historické 

postavení hlavního města 

Prahy 

 rozlišuje a zná státní 

symboly a jejich význam 

 seznámí se s místní 

samosprávou a státní 

správou 
ŽÁK: 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 

 vlastnictví /soukromé, 

veřejné, osobní, společné, 

hmotný a nehmotný 

majetek, peníze/ 

VEGS – Princip 

sociálního smíru a 

solidarity 

 používá peníze v běžných 

situacích, dokáže 

rozhodovat o kapesném 

/uvede výhody a nevýhody/ 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 uvědomuje si rozdíl mezi 

soukromým a státním 
ŽÁK: pracuje s časovými údaji a využívá 

zjištěných údajů k pochopení vztahů 

mezi ději a mezi jevy 

 orientace v čase a časový 

řád /čas jako fyzikální 

veličina, čas jako časový 

sled události, letopočet, 

kalendář, generace/ 

 časová přímka 

 významné osobnosti 

a události našich dějin 

/vycházíme z literárních 

zpracování, ne z dat/ 

 

 orientuje se v čase, rozumí 

dějinám jako časovému 

sledu událostí 

 poznává dějiny naší vlasti 

 orientuje se v čase, rozumí 

dějinám jako časovému 

sledu událostí 

 poznává dějiny naší vlasti 
ŽÁK: využívá archivů, knihoven, sbírek 

muzeí a galerií jako informačních 

zdrojů pro pochopení minulosti; 

zdůvodní základní význam 

chráněných částí přírody, nemovitých 

i movitých kulturních památek 

 regionální památky /péče 

o ně, lidé a obory 

zkoumající minulost/ 

 

 umí vyhledat regionální 

památky, zajímá se 

o možnosti péče o památky 

 seznamuje se s minulostí 

kraje a předků 

 umí vyhledat regionální 

památky, zajímá se 

o možnosti péče o památky 

 seznamuje se s minulostí 

kraje a předků 
ŽÁK: rozezná současné i minulé 

a orientuje se v hlavních reáliích 

minulosti a současnosti naší vlasti s 

využitím regionálních specifik 

 báje a pověsti  

 současnost a minulost 

v našem životě /proměny 

způsobu života, bydlení, 

předměty denní potřeby/ 

 časový řád /dějiny jako 

časový sled událostí/ 

 regionální památky 

 

 

 poznává dějiny vlasti - 

pověsti a báje jako 

prostředek k probuzení 

zájmu o dějiny národa a 

regionu 

 seznamuje se s prací našich 

předků uchované 

v památkách 

 poznává dějiny vlasti - 

pověsti a báje jako 

prostředek k probuzení 

zájmu o dějiny národa a 

regionu 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 seznamuje se s prací našich 

předků uchované 

v památkách 
ŽÁK: srovnává a hodnotí na vybraných 

ukázkách způsob života a práce 

předků na našem území v minulosti a 

současnosti s využitím regionálních 

specifik 

 současnost a minulost 

v našem životě /proměny 

způsobu života, bydlení, 

předměty denní potřeby, 

průběh lidského života/ 

 

 vnímá rozdílné způsoby 

bydlení, předměty denní 

potřeby 

 seznamuje se se způsobem 

života a práce našich předků 

 vnímá rozdílné způsoby 

bydlení, předměty denní 

potřeby 

 seznamuje se se způsobem 

života a práce našich předků 
ŽÁK: objasní historické důvody pro 

zařazení státních svátků a 

významných dnů 

 současnost a minulost 

v našem životě /státní 

svátky a významné dny, 

minulost vlasti, minulost 

kraje a předků/ 

 

 poznává současnost 

a minulost v našem životě 

z hlediska významných dnů 

a státních svátků 

 poznává současnost 

a minulost v našem životě 

z hlediska významných dnů 

a státních svátků 

 

 

 



 107 

5.1.7 Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu 

Předmět Přírodověda se vyučuje ve 4. - 5. ročníku. Předmět je posílen o 1 hodinu disponibilní 

časové dotace pro realizaci průřezových témat. 

 

 

Hodinová dotace: 

 4. ročník - 2 hodiny týdně 

 5. ročník - 2 hodiny týdně 

 

Obsahové vymezení předmětu 

V předmětu Přírodověda realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávací oblasti Člověk a 

jeho svět RVP ZV v plném rozsahu. Přírodověda obsahově navazuje na učivo Prvouky 

probírané v 1. - 3. ročníku. 

V předmětu Přírodověda jsou integrována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova 

/OSV/ a Environmentální výchova /EV/.  

Očekávané výstupy z oblasti „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ 

budou naplňovány mimo jiné i v rámci projektového dne. 

 

Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá zpravidla v kmenových učebnách, v počítačové učebně nebo ve školní 

knihovně. Nedílnou součástí výuky jsou projekty, exkurze a besedy, vycházky do přírody. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

 zařazujeme aktivní formy práce, modelové situace v hodinách 

 organizujeme vycházky a exkurze 

 předkládáme informace z různých zdrojů, vedeme k samostatnému vyhledávání 

informací  z různých zdrojů 

 ve vhodných případech umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady a tím 

podněcujeme jejich tvořivost 

 

Kompetence k řešení problémů 

 provádíme pokusy a pozorování 

 vedeme žáky k vyhledávání problémových situací a jejich příčin v jejich okolí 

 vedeme žáky k odhalování různých variant řešení problémů 

 zadáváme samostatné práce dle schopností žáků - referáty, projekty 

 předkládáme žákům práci v zábavné formě 

 

Kompetence komunikativní 

 umožňujeme žákům při diskusích na daná témata formulovat a vyjadřovat své myšlenky  

výstižně a v logickém sledu 

 zařazujeme skupinové práce 

 pracujeme s různými druhy schémat a obrázkových materiálů 
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Kompetence sociální a personální 

 vedeme žáky k respektování dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se 

sami podílejí 

 při týmové práci podporujeme toleranci, empatii žáků navzájem, učíme je odmítavému    

postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy 

 podporujeme u žáků pocit sebedůvěry, představu o sobě samém 

 

Kompetence občanské 

 klademe důraz na environmentální výchovu, na aktivní zapojení žáků do péče o své 

okolí /třída, škola, okolí školy/ 

 vedeme žáky k třídění odpadu 

 učíme žáky zvládat krizové situace dle svých možností 

 

Kompetence pracovní 

 nabízíme dostatek možností propojování teorie s praxí 

 při pokusech a dalších praktických činnostech dodržujeme zásady bezpečnosti a 

hygieny práce  

 

 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Přírodověda 4. – 5. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: vyjádří na  základě vlastních 

zkušeností základní vztahy mezi lidmi, 

vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití 

ve škole, mezi chlapci a dívkami, 

v rodině 

 rodina /příbuzenské 

a mezigenerační vztahy, 

funkce rodiny, zaměstnání 

a volný čas, principy 

demokracie/ 

 vlastnosti lidí 

 pravidla slušného chování 

 pomoc slabším 

 práva a povinnosti  

 

 zná členy své rodiny a zná 

jejich role v rodině 

 uvědomuje si 

mezigenerační vztahy 

/nejbližší příbuzenstvo/ 

 umí vysvětlit jednotlivé 

zaměstnání členů rodiny 

 definuje pravidla slušného 

chování v rodině, ve škole, 

mezi chlapci a dívkami 

 dokáže pomoci slabším 
ŽÁK: rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, 

obhájí a odůvodní své názory, 

připustí svůj omyl, dohodne se na 

společném postupu a řešení  

 soužití lidí /komunikace, 

mezilidské vztahy, pomoc 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 žák projevuje toleranci k 

přirozeným odlišnostem 

spolužáků 

nemocným a sociálně 

slabým/ 

 vlastnosti a odlišnosti lidí 

 respektuje názory druhých 

 je schopen obhájit vlastní 

stanovisko 

 je schopen připustit vlastní 

omyl 
ŽÁK: rozpozná ve svém okolí 

nespolečenské jednání a chování, 

které nelze tolerovat 

 pravidla slušného chování 

 výběr kamarádů 

z hlediska osobního 

bezpečí 

 krizové situace /řešení/ 

 bezpečné chování 

v různých prostředích 

 

 žák vyvodí a dodržuje 

pravidla soužití ve škole 

 rozpoznává možná 

nebezpečí ohrožující zdraví 

 umí se vhodně zachovat 

v případě svého ohrožení 

 žák vyvodí a dodržuje 

pravidla soužití ve škole 

 rozpoznává možná 

nebezpečí ohrožující zdraví 

 umí se vhodně zachovat 

v případě svého ohrožení  

 pozná nebezpečná místa 

v blízkém okolí a svým 

chováním umí předcházet 

možným nebezpečím 
ŽÁK: poukáže v nejbližším společenském 

a přírodním prostředí na změny 

a některé problémy a navrhne 

možnosti zlepšení životního prostředí  

 ochrana životního 

prostředí 

 základní globální 

problémy 

 třídění odpadů 

 živelné pohromy 

a katastrofy - situace 

hromadného ohrožení 

 

 zná zásady ochrany 

životního prostředí 

 začíná si uvědomovat 

důležitost třídění odpadu 

 posuzuje a hodnotí chování 

lidí ve vztahu k přírodě 

 uvědomuje si odpovědnost 

lidí za ochranu rostlin 

a živočichů 

 aktivně se zapojuje při 

ochraně přírody ve svém 

okolí 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 aplikuje jednoduché třídění 

odpadu 

 uvědomuje si následky 

živelných pohrom 

a ekologických katastrof  

 zná a uplatňuje zásady 

ochrany životního prostředí 

 posuzuje a hodnotí chování 

lidí ve vztahu  k přírodě 

/špatné - dobré/ 

 zapojuje se při ochraně 

přírody ve svém okolí 

 chová se v chráněných 

oblastech podle zásad, které 

ukládá návštěvní řád 

 aplikuje jednoduché třídění 

odpadu ve škole a doma 

 uvědomuje si živelné 

a ekologické katastrofy 

v širším vnímání /navrhuje 

opatření/ 
ŽÁK: zjišťuje propojenost živé a neživé 

přírody, princip rovnováhy v přírodě, 

poznává vliv činnosti člověka na 

přírodu 

 základní podmínky života 

/voda, vzduch, půda, 

nerosty a horniny, 

rostliny, houby, 

živočichové/ 

 rovnováha v přírodě 

/význam/ 

 

 poznává základní projevy 

života, podmínky života 

/výživa, dýchání, růst, 

rozmnožování, vývin/ 

u různých druhů organismů 

 orientuje se v základních 

projevech života, zná 

základní podmínky života 

/výživa, dýchání, růst, 

rozmnožování, vývin/ 
ŽÁK: se seznamuje se Zemí jako součásti 

vesmíru, objevuje souvislost s 

rozdělením času a střídáním ročních 

období 

 Slunce a Země  

 vesmír a Země /sluneční 

soustava/ 

 den a noc, roční období 

 gravitační a magnetická 

síla  

 

 pozoruje střídání ročních 

období a uvědomuje si 

jejich vliv na rozdělení 

času 

 vnímá postavení Země ve 

sluneční soustavě 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 vnímá postavení Země ve 

sluneční soustavě a vesmíru 

 vyjmenuje planety sluneční 

soustavy 

 uvědomuje si nutnost 

vesmírného bádání - lety do 

vesmíru 

 vysvětlí střídání dne a noci 

a ročních období 

 seznamuje se s magnetickou 

a gravitační silou 
ŽÁK: poznává základní společenstva, 

zdůvodní podstatné vzájemné vztahy 

mezi organismy, nachází shody 

a rozdíly v přizpůsobení organismů 

prostředí 

 rovnováha v přírodě 

/základní společenstva, 

vzájemné vztahy mezi 

organismy/ 

 stavba těla vybraných 

živočichů 

 potravní závislosti 

v přírodě 

 stavba těla rostlin, 

reprodukce 

 EV – ekosystémy 

 zná základní společenstva 

v okolí školy, obce  

 rozpozná vzájemné vztahy 

mezi organismy, některé 

příčiny porušování 

rovnováhy 

ŽÁK: pozoruje a porovnává základní 

projevy života, třídí organismy do 

základních skupin s využitím atlasů 

 životní podmínky  

/rozmanitost podmínek na 

Zemi/ 

 význam ovzduší, vodstva, 

půd, rostlinstva a 

živočišstva na Zemi 

 podnebí a počasí 

 práce s atlasem 

 EV – Základní podmínky 

života 

 popíše základní projevy 

života na konkrétních 

organismech 

 prakticky třídí organismy 

do známých skupin, 

využívá k tomu jednoduché 

klíče a atlasy 

 rozlišuje rozmanitosti 

podmínek života na Zemi 

 porovnává rostlinstvo 

a živočišstvo na Zemi 

 srovnává podnebí a počasí 
ŽÁK: zhodnotí prospěšné a škodlivé 

aktivity člověka v přírodě 
 ohleduplné chování k 

přírodě a ochrana přírody 

/odpovědnost lidí, ochrana 

životního prostředí, rostlin 

a živočichů, likvidace 

odpadů, živelné 

a ekologické katastrofy/ 

 

  

 zná konkrétní činnosti 

člověka v přírodě, které 

mohou být prospěšné či 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

škodlivé /těžba nerostů, 

energetické zdroje - 

elektrárny, průmysl - 

znečištění ovzduší, 

zemědělská půda/ 
ŽÁK: stručně charakterizuje specifické 

přírodní jevy a z nich vyplývající 

rizika vzniku mimořádných událostí; 

v modelové situaci prokáže schopnost 

se účinně chránit 

 rizika v přírodě – rizika 

spojená s ročními 

obdobími a sezónními 

činnostmi; mimořádné 

události způsobené 

přírodními vlivy 

a ochrana před nimi 

 

 zná rizika spojená s ročními 

obdobími a sezónními 

činnostmi 

 rozliší rizikovou situaci při 

mimořádné události 

a popíše možná řešení 

ochrany 
ŽÁK: provede jednoduché pokusy 

a zdůvodní postup  herbář 

 látky a jejich vlastnosti 

/porovnávání látek 

a měření veličin s 

užíváním základních 

jednotek/ 

 seznámení s 

jednoduchými stroji 

/páka, kladka, .../ 

 elektrická energie 

/zapojování jednoduchých 

obvodů/ 

 

 

 pozoruje základní 

podmínky života ve vztahu 

k podnebí a počasí, zakládá 

jednoduché pokusy /voda, 

vzduch, půda, světlo - tma/ 

 pozoruje a třídí látky, 

pozoruje a zapisuje 

vlastnosti látek /voda, 

nerosty, horniny, rostliny/ 

 zakládá herbář 

 zná zdroje energie - 

uvědomuje si rizika 

a nebezpečí elektrické 

energie 

 seznámí se s jednoduchými 

stroji 
ŽÁK: poznává lidské tělo a jeho základní 

funkce 
 lidské tělo /základní 

stavba a funkce/ 

 péče o zdraví, zdravá 

výživa 

 OSV – sebepoznání a 

sebepojetí 

 OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání 

 zná základní stavbu 

lidského těla, srovnává 

s ostatními živočichy /savci, 

ryby, plazi, ptáci/ 

 uvědomuje si, co je zdraví 

způsob života 

/životospráva, denní režim, 

odpočinek, pitný režim/ 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 vnímá reklamní vlivy na 

zdravý životní styl 

 zná základní stavbu 

lidského těla, uvědomuje si 

pohlavní rozdíly mezi 

mužem a ženou 

 zná zdraví způsob života 

/intimní i duševní hygiena/ 
ŽÁK: rozlišuje jednotlivé etapy lidského 

života a orientuje se  ve vývoji dítěte 

před a po jeho narození 

 lidské tělo /vývoj jedince, 

základy lidské 

reprodukce, etapy života/ 

 

 uvědomuje si etapy života 

po narození  

 uvědomuje si etapy života 

před a po narození 

 seznamuje se se základy 

lidské reprodukce 
ŽÁK: dokáže členit svůj čas na práci, 

učení, odpočinek a zábavu 
 péče o zdraví /režim dne, 

duševní hygiena, reklamní 

vlivy/ 

 pomoc blízkým osobám 

 OSV – sebepoznání a 

sebepojetí 

 sestavuje svůj denní režim 

s účelným a efektivním 

využíváním času s ohledem 

na oprávněné nároky rodiny 

a školy 

 vhodně naplánuje svůj 

denní režim 

 uplatňuje zásady zdravé 

výživy 
ŽÁK: poznává možné způsoby odmítání 

návykových látek 
 návykové látky a zdraví 

/odmítání návykových 

látek - tabák, alkohol, 

drogy/ 

 prevence nemocí a úrazů 

 ochrana před infekcemi 

přenosnými krví 

(hepatitida, HIV/AIDS) 

 škodlivý vliv hracích 

automatů a počítačů 

 

 

 zná rizika nakažení 

přenosnými nemocemi 

 rozpozná běžná léčiva /umí 

rozpoznat lék jako 

pomocníka i nepřítele/ 

 uvědomuje si rizika 

návykových látek 

a prostředků 

ŽÁK: získává základní dovednosti a návyky 

zdravého způsobu života, ošetří 

drobná poranění a zajistí lékařskou 

pomoc 

 péče o zdraví, zdravá 

výživa  
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 dodržuje zásady zdravé 

výživy 

 zná význam otužování 

 rozlišuje a posuzuje 

brutalitu a jiné formy násilí 

/televize - realita/ 

 zná rozdíl mezi nemocí 

a úrazem, v rámci svých 

možností jim umí 

předcházet 

 ošetří drobná poranění, 

přivolá pomoc 

 nemoc a úrazy - první 

pomoc 

 osobní bezpečí - bezpečné 

chování v rizikovém 

prostředí 

 zná rozdíl mezi nemocí 

a úrazem, v rámci svých 

možností jim umí 

předcházet 

 ošetří drobná poranění, 

přivolá pomoc 

 seznamuje se s nebezpečím 

HIV /AIDS/ 

 orientuje se v bezpečném 

chování v třídním 

kolektivu, v zájmových 

skupinách,   rodinném 

prostředí, mezi vrstevníky 
ŽÁK: uplatňuje ohleduplné chování k 

druhému pohlaví 
 partnerství a rodičovství - 

pozitivní mezilidské 

vztahy 

 základy sexuální výchovy 

 biologické a psychické 

změny v dospívání 

 

 orientuje se v bezpečném 

chování v kolektivu třídy 

a v zájmových skupinách 

 rozpozná chování 

jednotlivých členů 

v rodinném prostředí, mezi 

vrstevníky 

 rozlišuje vnější znaky muže 

a ženy 

 vnímá biologické 

a psychické změny 

v dospívání 

 seznamuje se s etickou 

stránkou sexuality 
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5.1.8 Název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu 

Předmět Hudební výchova se vyučuje v 1. - 5. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. 

 

Obsahové vymezení předmětu 

V předmětu Hudební výchova realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru 

Hudební výchova RVP ZV v plném rozsahu.  

V předmětu Hudební výchova je integrováno toto průřezové téma: Osobnostní a sociální rozvoj 

/OSV/. 

 

Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá zpravidla v kmenových učebnách vybavených hudebními nástroji 

a multimediální technikou, popř. v odborné učebně /hudebně/. V rámci výuky se zúčastní žáci 

výchovných koncertů a divadelních představení. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

 zařazujeme aktivní formy v hodinách 

 umožňujeme realizovat vlastní nápady, podněcujeme tvořivost 

 předkládáme žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů, které jim umožní 

poznávání národní kultury v kontextu se světovou 

Kompetence k řešení problémů 

 zařazujeme hudební hádanky a jiné zábavné formy práce 

 zadáváme samostatné práce - referáty 

 využíváme různorodých názorných pomůcek 

Kompetence komunikativní 

 zařazujeme skupinové formy vyučování 

 vedeme žáky ke kultivovanému projevu pěveckému i mluvnímu 

 posilujeme správné pěvecké návyky 

 vedeme žáky k  soustředěnému poslechu hudby 

Kompetence sociální a personální 

 vedeme žáky ke spolupráci a dodržování určených pravidel 

 podporujeme toleranci a empatii 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k respektování společenských norem a zákonů, k respektování našich 

i světových kulturních a historických tradic 

 vedeme žáky k aktivní účasti na společenském dění školy, města  

Kompetence pracovní 

 dbáme na dodržování zásad bezpečnosti a hygieny 

 učíme žáky správnému použití nástrojů a techniky 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Hudební výchova 1. – 3. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě 

a rytmicky přesně v 

jednohlase 

 vokální činnosti: pěvecké 

dovednosti, hlasová hygiena, 

rozšiřování hlasového 

rozsahu, hudební rytmus, 

hudební hry  

 

 zpívá uvolněně, správně 

dýchá, zřetelně vyslovuje 

na základě svých dispozic, 

dodržuje rytmus  

 zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě 

a rytmicky přesně 

v jednohlase 

 rozlišuje jednotlivé kvality 

tónů, zpívá na základě 

svých dispozic intonačně 

čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase, při zpěvu 

hospodárně dýchá 
ŽÁK: rytmizuje a melodizuje 

jednoduché texty 
 vokální činnosti: hudební 

rytmus, intonace, vokální 

improvizace/rytmizace, 

melodizace 

 

 rytmizuje jednoduché texty 

 rytmizuje jednoduché 

texty, nacvičuje melodizaci 

textů 

 rytmizuje a melodizuje 

jednoduché texty 
ŽÁK: využívá jednoduché hudební 

nástroje 
 instrumentální činnosti – hra 

na Orfeovy hudební nástroje 

 

 využívá jednoduché 

rytmické nástroje 

k doprovodné hře 

 doprovází na rytmické 

nástroje 

 využívá jednoduché 

hudební nástroje 

k doprovodné hře 
ŽÁK: reaguje pohybem na znějící 

hudbu, zvládá jednoduché 

lidové tance 

 hudebně pohybové činnosti 

– pohybový doprovod, 

OSV - Komunikace 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 dodržuje správné držení 

těla, pochoduje, hraje 

jednoduché taneční hry, 

vyjadřuje náladu pohybem 

taktování, lidové tance, 

pantomima, pohybová 

improvizace. 

 pohybové vyjádření hudby 

– výměnný krok, poskok 

 reaguje pohybem na 

znějící hudbu, pohybem 

vyjadřuje metrum, tempo, 

dynamiku, tančí mazurku 
ŽÁK: žák rozlišuje jednotlivé 

kvality tónů, rozpozná 

výrazné tempové a 

dynamické změny ve znějící 

hudbě 

 poslechové činnosti – kvality 

tónů, rytmus, melodie, 

gradace, tempa  

 

 rozpozná výrazné tempové 

změny v proudu znějící 

hudby, poslech lidových 

písní 

 rozpozná výrazné 

dynamické změny 

v proudu znějící hudby, 

poslech umělých písní 

 rozpozná výrazné tempové 

a dynamické změny 

v proudu znějící hudby, 

poslouchá lidové a umělé 

písně 
ŽÁK: rozlišuje základní hudební 

nástroje, odliší hudbu 

vokální, instrumentální 

a vokálně instrumentální 

 poslechové činnosti – 

rozlišení zvuků, tónů, hlasu 

mluveného a zpívaného, 

rozlišení některých 

hudebních nástrojů, hudební 

styly a žánry – hudba 

taneční, pochodová, 

ukolébavka, … 

 

 rozlišuje zvuky, tóny 

a rytmické hudební 

nástroje 

 rozlišuje hlas zpěvní 

i mluvený, rozpozná další 

základní hudební nástroje 

 rozpozná v proudu znějící 

hudby některé hudební 

nástroje, odliší hudbu 

vokální, instrumentální 

a vokálně instrumentální 
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Hudební výchova 4. – 5. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: 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 

 vokální činnosti – pěvecké 

dovednosti, hlasová hygiena, 

rozšiřování hlasového 

rozsahu, hudební rytmus, 

dvojhlas a vícehlas, hudební 

hry 

 

 váže tóny prodlužováním 

výdechu, nácvik dvojhlasého 

zpěvu, sjednocování 

hlasového rozsahu. 

V notovém záznamu 

rozpozná hodnoty a názvy 

not. 

 nacvičuje zpěv dvojhlasého 

zpěvu, upevňuje pěvecké 

dovednosti. Orientuje se 

v zápisu jednoduché písně či 

skladbě, čte noty v rozsahu c1 

– g1, zná pojem stupnice 
ŽÁK: využívá na základě svých 

hudebních schopností 

a dovedností jednoduché 

hudební nástroje  k doprovodné 

hře i k reprodukci 

jednoduchých hudebních 

motivů 

 instrumentální činnosti – hra 

na hudební nástroje, 

rytmizace, melodizace, 

hudební improvizace 

 

 orientuje se v zápisu 

jednoduché písně a podle 

svých individuálních 

schopností a dovedností jí 

realizuje. Doprovází na 

rytmické a jednoduché 

melodické nástroje 

 využívá na základě svých 

hudebních schopností 

a dovedností jednoduché, 

popřípadě složitější hudební 

nástroje k doprovodné hře. 

Vytváří v rámci svých 

individuálních dispozic 

jednoduché předehry a dohry, 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

provádí elementární hudební 

improvizaci.  

ŽÁK: rozpozná v proudu znějící 

hudby tepové, dynamické 

a harmonické změny 

 poslechové činnosti – 

kvalita tónů, hudební 

výrazové prostředky a 

hudební prvky 

 

 v proudu znějící hudby 

upozorní na tempové 

a dynamické změny. 

Poslouchá skladby zejména 

českých a moravských 

skladatelů. Seznámení 

s dalšími nástrojovými 

skupinami. 

 rozpozná v proudu znějící 

hudby některé z užitých 

hudebních výrazových 

prostředků, upozorní na 

tempové a dynamické změny. 

Rozděluje nástroje do 

nástrojových skupin. 

Seznamuje se s díly 

současných českých 

skladatelů. Poslouchá díla 

českých i cizích autorů. 
ŽÁK: ztvárňuje hudbu pohybem 

s využitím tanečních kroků, 

improvizuje pohyb dle svých 

schopností 

 hudebně pohybové činnosti 

– taktování, pohybový 

doprovod, lidové tance, 

pantomima, pohybová 

improvizace, orientace 

v prostoru 

 

 ztvárňuje hudbu pohybem 

s využitím tanečních kroků. 

Umí valčíkový krok, tančí 

valčík. 

 ztvárňuje hudbu pohybem 

s využitím tanečních kroků, 

na základě individuálních 

schopností a dovedností 

vytváří pohybové 

improvizace, tančí polku. 
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5.1.9 Název vyučovacího předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu 

Předmět Výtvarná výchova se vyučuje v 1. - 5. ročníku.  

 

Hodinová dotace tříd : 

 1. ročník - 1 hodina týdně 

 2. ročník - 1  hodina týdně 

 3. ročník - 1 hodina týdně 

 4. ročník - 2 hodiny týdně 

 5. ročník - 2 hodiny týdně 

 

 

Obsahové vymezení předmětu 

V předmětu Výtvarná výchova realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru 

Výtvarná výchova RVP ZV v plném rozsahu. 

V předmětu Výtvarná výchova je integrováno toto průřezové téma: Osobnostní a sociální 

výchova /OSV/.   

 

Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá zpravidla v kmenové učebně, popř. v keramické dílně nebo v plenéru. Nedílnou 

součástí výuky je i projektové vyučování, návštěva výstav a galerií. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

 zařazujeme aktivní formy práce v hodinách 

 umožňujeme pracovat s různými materiály, ve vhodných případech realizovat vlastní 

nápady 

 podněcujeme tvořivost 

 

Kompetence k řešení problémů 

 zařazujeme zábavné formy práce 

 využíváme různorodých názorných pomůcek 

 vedeme žáky k využívání získaných schopností a dovedností při řešení dalších úkolů 

 

Kompetence komunikativní 

 vedeme žáky ke kultivovanému projevu mluvnímu i výtvarnému 

 zařazujeme skupinové vyučování 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 podporujeme toleranci a empatii 

 vedeme žáky ke spolupráci a dodržování určených pravidel 

 vytváříme příjemnou atmosféru v týmu 
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Kompetence občanské 

 vedeme žáky k respektování společenských norem a zákonů, k respektování našich i 

světových kulturních a historických tradic /návštěvy muzeí, galerií,výstav/ 

 vedeme žáky k aktivní účasti na společenském dění školy, města  

 

Kompetence pracovní 

 dbáme na dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce 

 učíme žáky správnému použití nástrojů a techniky, materiálů 

 vedeme žáky k hospodárnému použití materiálu, používání ochranných pomůcek 

 

 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

  

Výtvarná výchova 1. – 3- ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: rozpoznává a pojmenovává prvky 

vizuálně obrazného vyjádření /linie, 

tvary, objemy, barvy, objekty/, 

porovnává je  a třídí na základě 

odlišnosti vycházejících z vlastních 

zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

 linie, tvar, plocha 

 barva /odstíny/ 

 kresba, malba 

 zachycení zážitku 

 

 rozeznává barvy v základní 

škále 

 pomocí přiřazení a přirovnání 

dovede charakterizovat 

základní prvky vizuálně 

obrazného vyjádření /barva, 

linie, tvar, povrch, objem, 

objekt/ 

 rozeznává barvy v základní 

škále, vnímá odlišné odstíny 

 pomocí přiřazení a přirovnání 

dovede charakterizovat 

základní prvky vizuálně 

obrazného vyjádření /barva, 

linie, tvar, povrch, objem, 

objekt/ 

 rozeznává barvy v základní 

škále, vnímá odlišné odstíny, 

pojmenovává je v přirovnání 

 pomocí přiřazení a přirovnání 

dovede charakterizovat 

základní prvky vizuálně 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

obrazného vyjádření /barva, 

linie, tvar, povrch, objem, 

objekt/ 

 charakterizuje konkrétní 

barvu, tvar, objem, povrch, 

objekt a dovede je převést do 

vlastního vizuálně obrazného 

vyjádření 
ŽÁK: v tvorbě propojuje své vlastní 

zkušenosti, uplatňuje přitom v plošném 

a prostorovém uspořádání linie, tvary, 

objem, barvy, objekty a další prvky 

a jejich kombinace 

 kresba, malba, kombinovaná 

technika 

 kombinace neobvyklých 

materiálů a technik /malba 

štětcem, houbou, prsty...; 

kresba dřívkem, tužkou 

a jinými materiály a nástroji, 

které zanechávají různou 

stopu 

 

 

 vyjádří podle zadání vlastní 

zkušenost prožitku reálného 

světa 

 vyjádří podle zadání vlastní 

zkušenost prožitku reálného 

světa 

 dovede využít vlastní 

zkušenost s reálným 

trojrozměrným světem v 

různých druzích vizuálního 

vyjádření 

 vyjádří podle zadání vlastní 

zkušenost prožitku reálného 

světa  

 dovede využít vlastní 

zkušenost s reálným 

trojrozměrným světem 

v různých druzích vizuálního 

vyjádření 
ŽÁK: vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí 

různými smysly a pro jejich vizuálně 

obrazné vyjádření volí vhodné 

prostředky 

 reliéf, struktura, dekor 

 celek a části 

 stylizace 

 grafické techniky 

 

 

 

 využívá rozličné nabídnuté 

materiály, techniky a formáty 

 uvědomuje si a dovede 

vyjádřit vjemy interiéru i 

exteriéru budov a krajiny, 

vnímá prostředí kolem sebe 

jako prostor pro prožívání 

a komunikaci 

 vnímá a vlastním způsobem 

vyjadřuje proměny prostředí 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

/počasí, světlo, teplo, den, 

noc/ a nálady /radost, smutek, 

přátelství, osamělost/  

 využívá rozličné nabídnuté 

materiály, techniky a formáty 

 uvědomuje si specifika 

vnímání různými smysly, 

vyhledává nejpřesvědčivější 

způsoby vyjádření 

 uvědomuje si a dovede 

vyjádřit vjemy interiéru i 

exteriéru budov a krajiny, 

vnímá prostředí kolem sebe 

jako prostor pro prožívání 

a komunikaci 

 vnímá a vlastním způsobem 

vyjadřuje proměny prostředí 

/počasí, světlo, teplo, den, 

noc/ a nálady /radost, smutek, 

přátelství, osamělost/ 

 využívá rozličné nabídnuté 

materiály, techniky a formáty 

 uvědomuje si specifika 

vnímání různými smysly, 

vyhledává nejpřesvědčivější 

způsoby vyjádření 

 uvědomuje si a dovede 

vyjádřit vjemy interiéru i 

exteriéru budov a krajiny, 

vnímá prostředí kolem sebe 

jako prostor pro prožívání 

a komunikaci 

 vnímá a vlastním způsobem 

vyjadřuje proměny prostředí 

/počasí, světlo, teplo, den, 

noc/ a nálady /radost, smutek, 

přátelství, osamělost/ 

 k situaci, vyjádřené vlastním 

vizuálně obrazným 

vyjádřením dovede vyprávět 

příběh 
ŽÁK: interpretuje podle svých schopností 

různá vizuálně obrazná vyjádření, 

odlišné interpretace porovnává se svou 

dosavadní zkušeností 

prostředí, vzpomínka, atmosféra, 

nálada 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 rozpozná a slovně vyjádří 

námět a základní náladu díla, 

dovede odlišit výraz a náladu 

zobrazených postav, vnímá 

a pojmenuje odlišné působení 

barevného ladění díla 

písmo 
vliv na prostředí, vyjádření 

emocí, pocitů, fantazie představ 

a osobních zkušeností 

 rozpozná a slovně vyjádří 

námět a základní náladu díla, 

dovede odlišit výraz a náladu 

zobrazených postav, vnímá 

a pojmenuje odlišné působení 

barevného ladění díla 

 rozpozná a slovně vyjádří 

námět a základní náladu díla, 

dovede odlišit výraz a náladu 

zobrazených postav, vnímá 

a pojmenuje odlišné působení 

barevného ladění díla 
ŽÁK: na základě vlastní zkušenosti nalézá a 

do komunikace zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která samostatně 

vytvořil, vybral či upravil 

 dětské ilustrace 

 skupinové práce 

 koláže 

 OSV – mezilidské 

vztahy 

 dovede jednoduše odůvodnit 

svoji oblibu konkrétních 

ilustrací, animovaných filmů 

a hraček 

 aktivně spolupracuje na 

vytváření společného 

prostředí ve třídě 

 dovede jednoduše odůvodnit 

svoji oblibu konkrétních 

ilustrací, animovaných filmů 

a hraček 

 seznámí se s významnými 

dětskými ilustrátory 

 dovede spolupracovat na 

společném díle ve dvojici i ve 

skupině 

 aktivně spolupracuje na 

vytváření společného 

prostředí ve třídě 

 dovede jednoduše odůvodnit 

svoji oblibu konkrétních 

ilustrací, animovaných filmů 

a hraček  
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VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 seznámí se s významnými 

dětskými ilustrátory 

 dovede vyslechnout 

a respektovat odlišný názor na 

své i cizí dílo 

 dovede spolupracovat na 

společném díle ve dvojici i ve 

skupině 

 aktivně spolupracuje na 

vytváření společného 

prostředí ve třídě 

 

 

 

Výtvarná výchova 4. – 5. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: při vlastních tvůrčích činnostech 

pojmenovává prvky vizuálně obrazného 

vyjádření; porovnává je na základě 

vztahů /světlostní poměry, barevné 

kontrasty, proporční vztahy a jiné/ 

 barva, odstíny 

 negativ, pozitiv 

 světlo, skvrna, plocha 

 tečkovací technika 

 vosková batika 

 bod, linie, tvar, síť 

 

 vnímá rozdílnost tvarů, 

světelných kontrastů 

a proporcí, rozlišuje popředí 

a pozadí 

 vnímá a pojmenuje odlišné 

odstíny 

 porovná, rozliší a pojmenuje 

světlejší, tmavší, sytější, 

bledší odstín barvy 

 vnímá rozdílnost tvarů, 

světelných kontrastů 

a proporcí, rozlišuje popředí 

a pozadí 

 vnímá a pojmenuje odlišné 

odstíny 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 porovná, rozliší a pojmenuje 

světlejší, tmavší, sytější, 

bledší odstín barvy 
ŽÁK: 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 

 bod, linie, plocha, barva, 

světlo 

 figura, stavba těla, proporce, 

figurální kompozice 

 pozorování, porovnávání, 

poměřování, pohyb 

 doplňkové barvy,  kontrast 

 

 užívá a kombinuje v plošném 

vyjádření linie a barevné 

plochy, vnímá světelné 

proměny v čase, vnímá barvy 

jako vlastnosti světla 

 vnímá proporce lidského těla, 

vztahy mezi jednotlivými 

částmi těla, vnímá proporce 

věcí 

 nalézá zajímavé tvary 

/i deformace/, volně pracuje 

s tvarem, barvou, kompozicí 

 porovná a odliší plošné 

a prostorové tvary podle 

velikosti a vzájemných 

vztahů, využije jejich 

rozdílnost pro vyjádření 

vlastního záměru 

 dovede pojmenovat 

a charakterizovat základní 

prvky vizuálně obrazného 

vyjádření /barva, linie, tvar, 

povrch, objem, objekt/ 

 využívá rozličné nabídnuté 

materiály, techniky a formáty 

 užívá a kombinuje v plošném 

vyjádření linie a barevné 

plochy, vnímá světelné 

proměny v čase, vnímá barvy 

jako vlastnosti světla 

 vnímá proporce lidského těla, 

vztahy mezi jednotlivými 

částmi těla, vnímá proporce 

věcí 
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VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 nalézá zajímavé tvary 

/i deformace/, volně pracuje 

s tvarem, barvou, kompozicí 

 porovná a odliší plošné 

a prostorové tvary podle 

velikosti a vzájemných 

vztahů, využije jejich 

rozdílnost pro vyjádření 

vlastního záměru 

 dovede pojmenovat 

a charakterizovat základní 

prvky vizuálně obrazného 

vyjádření /barva, linie, tvar, 

povrch, objem, objekt/ 

 využívá rozličné nabídnuté 

materiály, techniky a formáty 
ŽÁK: při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření 

se vědomě zaměřuje na projevení 

vlastních životních zkušeností i na 

tvorbu vyjádření, která mají 

komunikační účinek pro jeho/její 

nejbližší sociální vztahy 

 vyjádření osobních zážitků 

a zkušeností běžných 

i neobvyklých z domova, ze 

školy, z přírody, ... /použití 

různých výtvarných technik/ 

 

 vyjádří podle zadání vlastní 

zkušenost 

 dovede využívat vlastní 

zkušenost s reálným 

trojrozměrným světem 

v různých druzích vizuálního 

vyjádření 

 vyjádří podle zadání vlastní 

zkušenost 

 dovede využívat vlastní 

zkušenost s reálným 

trojrozměrným světem 

v různých druzích vizuálního 

vyjádření 
ŽÁK: 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 

 rytmus v hudbě, v přírodě, 

v životě člověka 

 dekor 

 nefigurální umění 

 

 

 vnímá rytmy kolem sebe, 

uvědomuje si jejich význam 

pro člověka, život obecně, 

uvědomuje si sebe jako 

živého, vnímajícího člověka 
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VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 dovede prostřednictvím 

vizuálně obrazného vyjádření 

vyjádřit vjem sluchový, 

hmatový, chuťový či 

pohybový 

 vnímá rytmy kolem sebe, 

uvědomuje si jejich význam 

pro člověka, život obecně, 

uvědomuje si sebe jako 

živého, vnímajícího člověka 

 dovede prostřednictvím 

vizuálně obrazného vyjádření 

vyjádřit vjem sluchový, 

hmatový, chuťový či 

pohybový 
ŽÁK: osobitost svého vnímání uplatňuje 

v přístupu k realitě, k tvorbě, k 

interpretaci vizuálně obrazného 

vyjádření; pro vyjádření nových a 

neobvyklých pocitů a prožitků svobodně 

volí a kombinuje prostředky /včetně 

prostředků a postupů současného 

výtvarného umění/ 

 prostor, věci a postavy 

v prostoru 

 vzájemné vztahy a změny 

poloh v prostoru 

 vytyčení, určení prostoru, 

mapování 

 kinetické umění /mobil/, 

instalace 

 ilustrace, cyklus, kreslený 

příběh 

 

 žák si všímá věcí v jejich 

prostředí a zamýšlí se nad 

vztahem mezi nimi 

a prostředím, uvědomuje si 

sama sebe jako součást 

vymezeného prostoru 

 dovede vyjádřit situaci, 

změnu situace, děj, příběh 

 žák si všímá věcí v jejich 

prostředí a zamýšlí se nad 

vztahem mezi nimi a 

prostředím, uvědomuje si 

sama sebe jako součást 

vymezeného prostoru 

 dovede vyjádřit situaci, 

změnu situace, děj, příběh 
ŽÁK: porovnává různé interpretace vizuálně 

obrazného vyjádření a přistupuje k nim 

jako ke zdroji inspirace 

 druhy umění, umělecká díla, 

ilustrace - porovnávání 

 

 uvědomuje si možnost 

různých interpretací téhož 

díla 
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VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 uvědomuje si možnost 

různých interpretací téhož 

díla 
ŽÁK: nalézá a do komunikace v sociálních 

vztazích zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která samostatně 

vytvořil, vybral či upravil 

 grafika - druhy 

 originál, kopie 

 pozitiv, negativ 

 písmo 

 koláž 

 

 vysvětlí svůj názor na 

konkrétní ilustrace, 

animované filmy, hračky, i na 

svou vlastní tvorbu 

 vyslechne a toleruje odlišný 

názor 

 volně pracuje s vizuálně 

obraznými elementy 

 dovede vyjádřit svou 

zkušenost ze setkání 

s uměleckým dílem slovy 

nebo vizuálně obrazným 

vyjádřením nebo samostatně 

vytvoří vlastní originální 

postavu či příběh 

 vysvětlí svůj názor na 

konkrétní ilustrace, 

animované filmy, hračky, i na 

svou vlastní tvorbu 

 vyslechne a toleruje odlišný 

názor 

 volně pracuje s vizuálně 

obraznými elementy 

 dovede vyjádřit svou 

zkušenost ze setkání 

s uměleckým dílem slovy 

nebo vizuálně obrazným 

vyjádřením nebo samostatně 

vytvoří vlastní originální 

postavu či příběh 
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5.1.10 Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ VÝCHOVA  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu 

Předmět Tělesná výchova se vyučuje v 1. - 5. ročníku.  

 

Hodinová dotace tříd : 

 1. ročník - 2 hodiny týdně 

 2. ročník - 2 hodiny týdně 

 3. ročník - 2 hodiny týdně 

 4. ročník - 2 hodiny týdně 

 5. ročník - 2 hodiny týdně 

 

 

Obsahové vymezení předmětu 

V předmětu Tělesná výchova realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru 

Tělesná výchova RVP ZV v plném rozsahu.  

V předmětu Tělesná výchova je integrováno toto průřezové téma: Osobnostní a sociální rozvoj 

/OSV/.   

 

Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá v tělocvičně, na hřišti, v bazénu i v přírodě. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

 vedeme žáky k sebeovládání, vytrvalosti 

 rozvíjíme morálně volní vlastnosti 

 umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme 

jejich tvořivost 

 

Kompetence k řešení problémů 

 vedeme žáky k využívání získaných zkušeností a vědomostí při řešení problému 

 učíme žáky uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 vedeme žáky k odhalování různých variant řešení problémů 

 

Kompetence komunikativní 

 podporujeme přátelskou atmosféru ve skupině a podporujeme jednání v duchu fair- play 

 vedeme žáky k používání základního tělocvičného názvosloví /cvičení podle 

jednoduchého nákresu, popisu cvičení/ 

 

Kompetence sociální a personální 

 učíme žáky přijímat nové role ve skupině, vedeme je k respektování dohodnutých 

pravidel 

 vytváříme situace k respektování autority, k toleranci, k sebepoznání 

 

Kompetence občanské 
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 vedeme žáky k respektování potřeb a práv druhých i odlišnosti mezi lidmi 

 učíme žáky jednat v krizových situacích /poskytnout účinnou pomoc nebo ji přivolal/ 

 nabízíme žákům aktivně se zapojovat do sportovních soutěžích 

 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky ke správným způsobům používání tělocvičného nářadí a náčiní 

 vyžadujeme důsledné dodržování pravidel, zásad bezpečnosti a hygieny práce 

 klademe důraz na zodpovědný přístup k pohybovým činnostem 

 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

  

Tělesná výchova 1. – 3. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: spojuje pravidelnou každodenní 

pohybovou činnost se zdravím a 

využívá nabízené příležitosti 

 význam pohybu pro zdraví  

 začíná chápat smysl pohybu 

pro zdraví a dobrý pocit; 

nevyhýbá se pohybové zátěži 

 začíná chápat smysl pohybu 

pro zdraví a dobrý pocit; 

nevyhýbá se pohybové zátěži 

 začíná chápat smysl pohybu 

pro zdraví a dobrý pocit; 

nevyhýbá se pohybové zátěži 
ŽÁK: :zvládá podle svých schopností 

jednoduché pohybové činnosti 

samostatně nebo ve skupině 

 základy gymnastiky 

 rytmické a kondiční formy 

cvičení 

 průpravné úpoly 

 základy atletiky 

 turistika a pobyt v přírodě 

 základy plavání 

 zdravotně zaměřené činnosti 

 rozvoj rychlosti, vytrvalosti, 

síly, pohyblivosti, 

koordinace pohybu 

 OSV – seberegulace 

a sebeorganizace  

  

 prochází fázemi motorického 

učení jednodušších 

sportovních a pohybových 

dovedností dle vlastních 

dispozic 

 prochází fázemi motorického 

učení jednodušších 

sportovních a pohybových 

dovedností dle vlastních 

dispozic 

 použije informace pro vlastní 

zlepšování výkonu i pro 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

motivaci třídního družstva při 

soutěžích 
ŽÁK: :spolupracuje při jednoduchých 

týmových pohybových činnostech a 

soutěžích 

 pohybové hry 

 základy sportovních her 

 hry na sněhu 

 

 žáci se podle možností 

podílejí na činnosti skupin a 

nacházejí svou roli v týmu 

 žáci se podle možností 

podílejí na činnosti skupin a 

nacházejí svou roli v týmu 

 žáci se podle možností 

podílejí na činnosti skupin a 

nacházejí svou roli v týmu 
ŽÁK: uplatňuje hlavní zásady hygieny 

a bezpečnosti při pohybových 

činnostech ve známých prostorách školy 

 hygiena při tělesné výchově 

 bezpečnost při pohybových 

činnostech 

 

 nosí cvičební úbor a obuv, 

rozumí smyslu „dodržování 

pravidel hry“; učí se rozcvičit 

a používat kompenzační 

cviky 

 nosí cvičební úbor a obuv, 

rozumí smyslu „dodržování 

pravidel hry“; učí se rozcvičit 

a používat kompenzační 

cviky 

 nosí cvičební úbor a obuv, 

rozumí smyslu „dodržování 

pravidel hry“; učí se rozcvičit 

a používat kompenzační 

cviky 
ŽÁK: reaguje na základní pokyny a povely 

k osvojované činnosti a její organizaci 
 komunikace v tělesné 

výchově (smluvené povely, 

signály) 

 organizace při tělesné 

výchově (základní 

organizace prostoru a 

činností) 

 pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových 

činností 

 

 učí se vnímat pokyny různých 

forem; orientuje se dle 

signálů při různých 

činnostech 

 učí se vnímat pokyny různých 

forem; orientuje se dle 

signálů při různých 

činnostech 

 učí se vnímat pokyny různých 

forem; orientuje se dle 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

signálů při různých 

činnostech 

 

 

Tělesná výchova 4. – 5. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: provádí kondičně zaměřené činnosti, 

projevuje vůli po zlepšení své zdatnosti 
 rozvoj rychlosti, vytrvalosti, 

síly, pohyblivosti, 

koordinace pohybu 

 

 začíná chápat nutnost další 

pohybové zátěže mimo 

hodiny TV, pokud chce 

zlepšovat své schopnosti a 

dovednosti pro radost 

z pohybu, výkonu a zlepšení 

 začíná chápat nutnost další 

pohybové zátěže mimo 

hodiny TV, pokud chce 

zlepšovat své schopnosti a 

dovednosti pro radost 

z pohybu, výkonu a zlepšení 
ŽÁK: provádí korektivní cvičení dle potřeby   příprava před pohybovou 

činností, uklidnění po zátěži, 

napínací a protahovací 

cvičení 

 zdravotně zaměřené činnosti 

 

 rozumí smyslu průpravných a 

kompenzačních cvičení pro 

zdraví i techniku sportovní 

činnosti 

 rozumí smyslu průpravných a 

kompenzačních cvičení pro 

zdraví i techniku sportovní 

činnosti 

 rozumí informaci popisující 

požadovanou činnost 
ŽÁK: zvládá podle svých schopností 

osvojované pohybové dovednosti 
 pohybové hry 

 základy gymnastiky 

 rytmické a kondiční cvičení 

 

 použije informace pro vlastní 

zlepšování výkonu i pro 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

motivaci třídního družstva při 

soutěžích 

 reaguje na odpor soupeře, 

zvládá jednoduché herní 

taktiky 

 průpravné úpoly 

 základy atletiky 

 základy sportovních her 

 turistika a pobyt v přírodě 

 základy plavání 
 použije informace pro vlastní 

zlepšování výkonu i pro 

motivaci třídního družstva při 

soutěžích 

 reaguje na odpor soupeře, 

zvládá jednoduché herní 

taktiky 
ŽÁK: uplatňuje pravidla hygieny a 

bezpečného chování v běžném 

sportovním prostředí; adekvátně reaguje 

v situaci úrazu spolužáka 

 bezpečnost při pohybových 

činnostech, první pomoc při 

úrazu 

 

 používá adekvátní cvičební 

úbor a obuv, dodržuje kázeň 

a pravidla hry – bezpečnost 

ve všech částech hodiny 

i přesunech a převlékání 

 používá adekvátní cvičební 

úbor a obuv, dodržuje kázeň 

a pravidla hry – bezpečnost 

ve všech částech hodiny i 

přesunech a převlékání 
ŽÁK: jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 

činnosti spolužáka a reaguje na pokyny 

k vlastnímu provedení pohybové 

činnosti 

 význam pohybu 

 komunikace v tělesné 

výchově (smluvené povely a 

signály, jednoduché 

zhodnocení pohybové 

činnosti) 

 

 učí se rozlišit hodnotu výkonu 

spolužáků vzhledem        

k jejich dispozicím a při 

posuzování sebe se drží 

reality v míře sebezapření i 

při prezentaci výkonů 

 učí se rozlišit hodnotu výkonu 

spolužáků vzhledem        

k jejich dispozicím a při 

posuzování sebe se drží 

reality v míře sebezapření i 

při prezentaci výkonů 
ŽÁK: jedná v duchu fair play – dodržuje 

pravidla her a soutěží, adekvátně 

reaguje na zjevné přestupky proti 

pravidlům, respektuje při pohybových 

aktivitách opačné pohlaví 

 zásady jednání a chování 

(fair play, olympijské ideály 

a symboly) 

 OSV – seberegulace 

a sebeorganizace 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 rozliší úmyslný a neúmyslný 

přestupek proti pravidlům fair 

play 

 pomáhá méně disponovaným 

a sám je schopen přijmout 

pomoc od disponovanějších 

 pravidla her, závodů a 

soutěží 

 rozliší úmyslný a neúmyslný 

přestupek proti pravidlům fair 

play 

 pomáhá méně disponovaným 

a sám je schopen přijmout 

pomoc od disponovanějších 
ŽÁK: užívá při pohybové činnosti základní 

osvojené tělocvičné názvosloví 
 základní tělocvičné 

názvosloví osvojovaných 

činností 

 

 rozumí informaci popisující 

požadovanou činnost 

 rozumí informaci popisující 

požadovanou činnost 
ŽÁK: zorganizuje nenáročné pohybové 

činnosti a soutěže na úrovni třídy 
 organizace při tělesné 

výchově 

 

 chápe organizační pokyny při 

hrách a soutěžích a je schopen 

je tlumočit ostatním 

 chápe organizační pokyny při 

hrách a soutěžích a je schopen 

je tlumočit ostatním 
ŽÁK: změří základní pohybové výkony 

a porovná je s předchozími výsledky  
 měření a posuzování 

pohybových dovedností 

 

  

 dokáže reprodukovat vlastní 

naměřené výkony a pomáhá 

měřit výkony spolužáků 
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5.1.11 Název vyučovacího předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu 

Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. - 5. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. 

 

Obsahové vymezení předmětu 

V předmětu Pracovní činnosti realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru 

Pracovní činnosti RVP ZV v plném rozsahu.  

 

Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá zpravidla v kmenových učebnách, na školní zahradě nebo v přírodě. Nedílnou 

součástí výuky je i projektové vyučování. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

 zařazujeme aktivní formy v hodinách 

 umožňujeme realizovat vlastní nápady, podněcujeme tvořivost 

 vedeme žáky k osvojení základních pracovních dovedností a návyků, k organizování 

a plánování práce, k vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů 

Kompetence k řešení problémů 

 zařazujeme zábavné formy práce 

 vedeme žáky k využívání získaných schopností a dovedností při řešení dalších úkolů 

 vychováváme žáky k samostatné a odpovědné práci 

Kompetence komunikativní 

 zařazujeme skupinové formy práce 

 učíme žáky kultivovaně obhajovat a prezentovat výsledky své práce 

Kompetence sociální a personální 

 vedeme žáky ke spolupráci a dodržování určených pravidel 

 vybízíme žáky k pomoci spolužákům 

 vhodnými metodami podporujeme sebedůvěru a seberealizaci 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k uvědomění si hodnot práce své i ostatních 

 vytváříme u žáků pozitivní vztah k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých 

i společenských  výsledků práce 

 vedeme žáky k získávání poznatků významných pro jejich další životní a profesní 

orientaci 

 vedeme je k aktivní ochraně a tvorbě životního prostředí 

Kompetence pracovní 

 dbáme na dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci 

 učíme žáky správnému použití nástrojů a techniky, materiálů a technologického postupu 

 vedeme žáky k hospodárnému použití materiálů, k používání ochranných pomůcek 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Pracovní činnosti 1. – 3. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: žák vytváří jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních i netradičních 

materiálů 

 vlastnosti materiálu /papír, 

karton, drát, přírodniny, textil, 

modelovací hmota, dřevo/ 

 pracovní pomůcky a nástroje 

/funkce a využití/ 

 lidové zvyky, tradice, řemesla 

 

 dokáže papír – mačkat, trhat, 

lepit, stříhat, vystřihovat, 

překládat, skládat 

 dokáže tvarovat drát 

 sbírá, navléká a aranžuje 

přírodniny 

 dokáže stříhat a lepit textil 

 dokáže papír – vystřihovat, 

skládat, konstruovat 

 dokáže proplétat drát 

 sbírá, dotváří a aranžuje 

přírodniny 

 dokáže sestavit konstrukce ze 

špejlí 

 umí navlékat jehlu, uzlíky na niti, 

šít přední steh, stříhat textil 

 dokáže papír – skládat, řezat, 

konstruovat 

 dokáže proplétat drát, pracuje 

s kovovou fólii 

 umí sestavit konstrukci ze špejlí, 

slepí dřevo disperzním lepidlem 

 opracovává a aranžuje přírodniny 

 přišije knoflík, seznámí se 

s různými druhy stehů, stříhá 

a lepí textil 
ŽÁK: pracuje podle slovního návodu a předlohy  jednoduché pracovní postupy 

a operace 

 organizace práce 

 

 organizuje si pořádek na svém 

pracovním místě 

 připraví si pomůcky  

 pracuje dle názoru učitele 

 využívá získaných zkušeností 

s důrazem na větší přesnost 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 organizuje si svou práci 

a pořádek na svém pracovním 

místě 

 pracuje dle slovního návodu 

učitele 

 upevňuje a prohlubuje získané 

pracovní dovednosti 

 seznamuje se s možnostmi 

různých způsobů pracovní 

činnosti 

 dokáže samostatně pracovat dle 

zadaného postupu /návodu/ 
ŽÁK: zvládá elementární dovednosti a činnosti při 

práci se stavebnicemi 
 stavebnice /plošné, prostorové, 

konstrukční/  

 sestavování modelů 

 

 dokáže sestavovat stavebnicové 

prvky 

 sestaví stavebnicové prvky, 

konstrukce podle předlohy 

 dokáže sestavit model, montáž, 

demontáž 
ŽÁK: provádí pozorování přírody, zaznamenává a 

zhodnotí výsledky pozorování 
 základní podmínky pro pěstování 

rostlin 

 půda a její zpracování 

 pěstování rostlin ze semen v 

místnosti a na zahradě 

 

 

 pěstuje rostliny ze semen /např. 

hrách, fazole, řeřichu/ 

 sází cibuloviny /např. krokusy, 

tulipány/ 

 pozoruje růst rostlin 

 pěstuje rostliny ze semen /např. 

hrách, fazole, řeřichu/ 

 sází cibuloviny /např. krokusy, 

tulipány/ 

 pozoruje růst rostlin 

 pěstuje rostliny ze semen /např. 

hrách, fazole, řeřichu/ 

 sází cibuloviny /např. krokusy, 

tulipány/ 

 pozoruje růst rostlin 
ŽÁK: pečuje o nenáročné rostliny  pěstování pokojových rostlin  

 kypří a hnojí půdu, přesazuje 

a zalévá rostliny 

 kypří a hnojí půdu, přesazuje 

a zalévá rostliny 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 kypří a hnojí půdu, přesazuje a 

zalévá rostliny 
ŽÁK: připraví tabuli pro jednoduché stolování  jednoduchá úprava stolu  

  

  

  

ŽÁK: se chová vhodně při stolování  pravidla správného stolování 
 

  

  

  

 

Pracovní činnosti 4. – 5. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: vytváří přiměřenými pracovními operacemi 

a postupy na základě své představivosti různé 

výrobky z daného materiálu 

 vlastnosti materiálu /papír, 

karton, kovové fólie, drát, dřevo, 

přírodniny, textil, .../ 

 jednoduché pracovní operace 

a postupy 

 

 dokáže papír a karton vyřezávat, 

děrovat, sestavovat prostorové 

konstrukce 

 dokáže tvarovat kovové fólie 

a drát 

 umí dřevo lepit, sestavovat 

konstrukce ze špejlí 

 umí aranžovat přírodniny 

 dokáže textil - stehovat, sešívat, 

umí ozdobný steh 

 umí pracovat s vlnou 

 dokáže papír a karton polepovat, 

vytvářet prostorové konstrukce 

 dokáže sestavovat konstrukce ze 

špejlí 

 umí aranžovat přírodniny 

a rostliny 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 seznámí se s batikováním 

a výrobou tenerif 
ŽÁK: využívá při tvořivých činnostech s různým 

materiálem prvky lidových tradic 
 lidové zvyky a tradice, řemesla  

  

  

ŽÁK: volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 

náčiní vzhledem k použitému materiálu 
 pracovní pomůcky a nástroje 

/funkce a využití/ 

 

  

  

ŽÁK: udržuje pořádek na pracovním místě a 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu 

 organizace práce 

 bezpečnost při práci 

 první pomoc při úrazu 

 

  

  

ŽÁK: provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž  stavebnice /plošné, prostorové, 

konstrukční/ 

 sestavování modelů 

 

 dokáže montáž a demontáž 

stavebnicových prvků 

 seznámí se s údržbou a opravou 

jízdního kola 

 dokáže montáž a demontáž 

stavebnicových prvků 
ŽÁK: pracuje podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu 
 práce s návodem, předlohou, 

jednoduchým náčrtem 

 

  

  

ŽÁK: dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při úrazu 
 bezpečnost a zásady hygieny při 

práci 

 první pomoc při úrazu 

 

  

  

ŽÁK: provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 

pěstitelské pokusy a pozorování 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 ošetřuje pokojové rostliny 

 pěstuje rostliny ze semen 

 základní podmínky pro pěstování 

rostlin 

 půda a její zpracování 

 výživa rostlin 

 osivo 

 pěstování rostlin ze semen v 

místnosti, na zahradě /okrasné 

rostliny, léčivky, koření, 

zelenina/ 

 vegetativně množí rostliny 

 pěstuje rostliny ze semen 

 ošetřuje pokojové rostliny 

ŽÁK: ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 

pokojové rostliny 
 pěstování pokojových rostlin  

  

  

ŽÁK: volí podle druhu pěstitelských činností 

správné pomůcky, nástroje a náčiní  pracovní pomůcky, nástroje a 

náčiní 

 

 umí pojmenovat zahradní nářadí 

a ví, jak s nimi bezpečně zacházet 

 umí pojmenovat zahradní nářadí 

a ví, jak s nimi bezpečně zacházet 
ŽÁK: dodržuje hygienu a bezpečnost práce, 

poskytne první pomoc při úrazu  bezpečnost při práci a zásady 

hygieny 

 poskytnutí první pomoci při 

úrazu 

 rostliny jedovaté, rostliny jako 

drogy, alergie 

 

  

  

ŽÁK: orientuje se v základním vybavení kuchyně  základní vybavení kuchyně 

 výběr, nákup a skladování 

potravin 

 

 umí pojmenovat základní 

vybavení kuchyně 

 umí pojmenovat základní 

vybavení kuchyně 
ŽÁK: dodržuje pravidla správného stolování a 

společenského chování 
 pravidla správného stolování a 

společenského chování 

OSV – mezilidské 

vztahy 

  

  

ŽÁK: dodržuje pořádek a čistotu pracovních 

ploch, dodržuje základy hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první pomoc i při 

úrazu v kuchyni 

 organizace práce, čistota a 

pořádek 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 dodržuje základní společenská 

pravidla při stolování 
 dodržování základů hygieny 

 bezpečnost práce 

 poskytnutí první pomoci při 

úrazu v kuchyni 

 dodržuje základní společenská 

pravidla při stolování 
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 Učební osnovy pro 2. stupeň: 
 

5.2.1 Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu 

Předmět Český jazyk se vyučuje v 6. až 9. ročníku. Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk je 

realizován v 6. a 7. ročníku čtyřmi hodinami a v 8. a 9. ročníku pěti hodinami týdně.  

 

 

Obsahové vymezení předmětu 

V předmětu Český jazyk realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru 

Jazyková výchova. Do předmětu patří: jazyková výchova, komunikační a slohová výchova 

a literární výchova. 

V předmětu český jazyk jsou integrována tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova 

– OSV, Multikulturní výchova – MKV, Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech- EGS a Mediální výchova – MV. 

 

 

Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá zpravidla v kmenových učebnách, případně v počítačové učebně. Součástí 

výuky je i projektové vyučování. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

 používáme aktivní formy práce v hodinách 

 předkládáme žákům různé informační zdroje (jazykové příručky, encyklopedie, PC, 

internet) 

 podporujeme rozvoj schopnosti logického a abstraktního myšlení zařazováním 

problémových  úkolů 

 vedeme žáky k posouzení vlastního pokroku a kritického hodnocení svých výsledků, 

k vyvození závěrů a jejich využití v budoucnosti 

 

Kompetence k řešení problémů 

 nabízíme žákům dostatek úloh a příkladů 

 vedeme žáky k používání známých a osvědčených postupů při řešení obdobných nebo 

nových úkolů 

 vedeme žáky k provádění rozborů problémů, k volbě správného postupu řešení 

a k vyhodnocení správnosti výsledků vzhledem k zadanému úkolu 

 pracujeme s kvízy, hádankami, křížovkami, doplňovačkami a jazykovými hrami 

(a s dalšími zábavnými formami práce) 

 zařazujeme exkurze, samostatné práce- referáty, projekty 

 

Kompetence komunikativní 

 nabízet žákům dostatek možností práce ve dvojici a skupině 
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 učit je vyjadřovat se výstižně a v logickém sledu 

 umožnit žákům při diskuzích na daná témata formulovat své myšlenky a obhajovat svůj 

názor 

 vést žáky i k využívání neverbální komunikace v rámci dramatizace literárních textů 

 

Kompetence sociální a personální 

 navozovat dostatek situací, které umožní žákům účinně spolupracovat ve skupině a tím 

ovlivňovat kvalitu společné práce 

 vést žáky k utváření příjemné atmosféry v týmu na základě ohleduplnosti a tím přispívat 

k upevňování dobrých mezilidských vztahů 

 

Kompetence občanské 

 vést žáky k aktivnímu zapojování se do kulturního dění ve městě účastí v literárních 

a dalších soutěžích 

 učit žáky respektovat, chránit a cenit  tradice i kulturní a historické dědictví regionu  

 vést žáky k uvědomování si dokonalosti  a důležitosti našeho národního jazyka 

v kontextu s ostatními jazyky 

 

Kompetence pracovní 

 vést žáky k soustavnosti a pečlivosti při vyučovacím procesu 

 vést žáky k využívání znalostí a zkušeností získaných při vyučovacím procesu v zájmu 

jejich dalšího rozvoje s ohledem na jejich další budoucnost 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Český jazyk – jazyková výchova 

 

Ročník: 6. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova. 
Zvuková stránka jazyka: 

 hláskosloví 

  zásady spisovné 

výslovnosti 

  spodoba znělosti 

  modulace souvislé řeči 

 OSV – Rozvoj 

schopností poznávání 

 

ŽÁK: rozlišuje a příklady v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření českých 

slov, rozpoznává přenesená 

pojmenování, zvláště ve frazémech  

Způsoby tvoření slov 

 odvozování podstatných 

a přídavných jmen a 

sloves 

 slova příbuzná 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky 

a příručkami. 

 seznámení a práce 

s jazykovými příručkami. 
 

 

ŽÁK: správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační 

situaci. 

Druhy slov 
podstatná jména 

 druhy 

 tvary a pravopis dle 

vzorů 

 skloňováni vlastních 

jmen  

 abstraktní, konkrétní, 

hromadná, pomnožná, 

látková 
přídavná jména 

 skloňování příd. jm. 

tvrdých a měkkých 

 jmenné tvary 

 skloňování příd. jm. 

přivlastňovacích 

 stupňování  
zájmena 

 druhy 

 skloňování zájmen: já, 

ten, náš, on, můj, tvůj, 

svůj 
číslovky 

 druhy 

 pravopis, různé způsoby 

čtení 

 skloňování č. dva, oba 
slovesa 

 mluvnické kategorie 
 

 

 

ŽÁK: využívá znalostí o jazykové normě při 

tvorbě vhodných jazykových projevů 

podle komunikační situace. 

 čeština- jazyk národní, 

jazyk mateřský 

 spisovná a nespisovná 

čeština a jejich útvary 

  kultura jazyka a řeči 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě a 

v souvětí. 

Skladba 

 základní větné členy 

(shoda PO s PŘ) 

 rozvíjející vět. členy- jen 

přehled 

 

 

ŽÁK: v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický 

i syntaktický ve větě jednoduché i 

souvětí. 

Pravopis lexikální a slovotvorný 

 rozbor stavby slova 

 pravopis po obojetných 

souhláskách 

 skupiny bě/bje, vě/vje, 

pě, mě/mně 

 předložky s, z 

 předpony s-, z-, vz-, roz-, 

ob- bez-, nad-, pod-, ... 

 spodoba znělosti 

 pravopis stupňování příd. 

jmen 

 přípony příd. jmen -ští,     

-čcí, -čtí 
Pravopis morfologický 

 koncovky podstatných 

jmen (dle vzorů) 

 koncovky přídavných 

jmen (dle vzorů) 

 pravopis zájmen já, náš 

 pravopis číslovek dva, tři, 

čtyři 
Pravopis syntaktický 

 shoda PO s PŘ 

 

 

ŽÁK: rozlišuje spisovný jazyk, nářečí 

a obecnou češtinu a zdůvodní jejich 

užití. 

Obecné poučení o jazyce 

 původ a základy vývoje 

češtiny 

 čeština- jazyk národní, 

mateřský 

 rozvrstvení národního 

jazyka (spis. a nespis. 

útvary a prostředky) 
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Předmět: Český jazyk – jazyková výchova 

 

Ročník: 7. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova. 
Zvuková stránka jazyka: 

  zásady spisovné výslovnosti 

 modulace souvislé řeči 

(přízvuk slovní a větný)  

 intonace, členění souvislé řeči 

(pauzy, frázování). 

 

 

ŽÁK: rozlišuje a příklady v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření českých 

slov, rozpoznává přenesená 

pojmenování, zvláště ve frazémech. 

 slovní zásoba  a tvoření slov 

 přenesené významy 

(homonyma, synonyma 

a antonyma) 

 slova jednoznačná 

a mnohoznačná 

 slohové rozvrstvení slovní 

zásoby 

 slova spisovná, nespisovná, 

neutrální, citově zabarvená 

 Způsoby tvoření slov 

 odvozování, zkracování, 

skládání 

 způsoby tvoření sloves 

a příslovcí 

 slovotvorný rozbor 

 

 

ŽÁK: samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami. 

 

 seznámení a práce 

s jazykovými příručkami. 
 

 

ŽÁK: správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační 

situaci. 

Druhy slov 
podstatná jména 

 druhy (abstraktní 

a konkrétní, pomnožná, 

hromadná a látková) 

 tvary a pravopis dle vzorů 

 skloňováni vlastních 

jmen 

 odchylné tvary podstat. 

jm. označujících části těla 
přídavná jména 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 skloňování  tvrdých, 

měkkých 

a přivlastňovacích 

 stupňování  
zájmena 

 druhy 

 skloňování zájmen: jenž 

(já, ten, náš, váš, on, můj, 

tvůj, svůj) 
číslovky 

 druhy 

 pravopis, různé způsoby 

čtení 

 skloňování č. dva, oba 
slovesa 

 mluvnické kategorie 

(slovesný rod, vid) 
příslovce 

 druhy 

 stupňování 

 příslovečné spřežky 
předložky 

 kromě x mimo 
spojky 

 souřadící, podřadící (jen 

přehled) 
částice 
citoslovce 

ŽÁK: využívá znalostí o jazykové normě při 

tvorbě vhodných jazykových projevů 

podle komunikační situace. 

 jazyk a komunikace- 

jazyková norma a kodifikace, 

kultura jazyka a řeči. 

 

 

 

ŽÁK: rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě 

a v souvětí. 

Skladba   
Věty dvojčlenné, jednočlenné, 

větné ekvivalenty 
Větné členy holé, rozvité, 

několikanásobné 
Přísudek 

 slovesný 

 jmenný 
Podmět 

 vyjádření PO různými 

slov. druhy 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Předmět 
Příslovečné určení (druhy) 
Přívlastek (shodný a neshodný) 

ŽÁK: v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický, 

i syntaktický ve větě jednoduché i 

souvětí. 

Pravopis lexikální a slovotvorný 

(upevňování a prohlubování 

pravopisných jevů z nižších 

ročníků): 

 pravopis po obojetných 

souhláskách 

 skupiny bě/bje, vě/vje, 

pě, mě/mně 

 předložky s, z 

 předpony s-, z-, vz-, roz-, 

ob-, bez-, nad-, pod-, ... 

 spodoba znělosti 

 pravopis stupňování příd. 

jmen 

 přípony příd. jmen: -ští, -

čcí, -čtí... 

 pravopis stupňování 

příslovcí 

 příslovečné spřežky 

 pravopis psaní vlastních 

jmen v  několikaslovných 

spojeních 
Pravopis morfologický 

 koncovky podstatných 

jmen (dle vzorů) 

 koncovky přídavných 

jmen (dle vzorů) 

 pravopis zájmen já, náš 

 pravopis číslovek dva, tři, 

čtyři 
Pravopis syntaktický 

 shoda PO s PŘ 

 

 

ŽÁK: rozlišuje spisovný jazyk, nářečí 

a obecnou češtinu a zdůvodní jejich 

užití. 

 obecné poučení o jazyce 

 původ a základy vývoje 

češtiny 

 čeština- jazyk národní, 

mateřský 

 rozvrstvení národního 

jazyka (spis. a nespis. 

útvary a prostředky) 
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Předmět: Český jazyk – jazyková výchova 

 

Ročník: 8. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova. 
Zvuková stránka jazyka: 

 hláskosloví 

 zásady spisovné výslovnosti 

(běžně užívaná cizí slova) 

 spodoba znělosti 

 modulace souvislé řeči 

(přízvuk slovní a větný) 

 intonace 

  členění souvislé řeči (pauzy, 

frázování). 

 

 

ŽÁK: rozlišuje a příklady v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření českých 

slov, rozpoznává přenesená 

pojmenování, zvláště ve frazémech. 

Obohacování slovní zásoby: 

 vytváření nových slov, 

neologismy 

 přenášení významů 

a pojmenování 

 přejímání z cizích jazyků 

 archaizmy 
Význam cizích slov- český 

ekvivalent 

 

 

ŽÁK: samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami. 

 práce s jazykovými 

příručkami. 
 

 

ŽÁK: správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační 

situaci. 

 skloňování obecných 

a vlastních jmen pomnožných 

 skloňování přejatých jmen 

obecných a vlastních 

 kategorie rodu a vidu 

 upevňování a prohlubování 

tvaroslovného učiva- viz 

6. a 7. ročník 

 

 

ŽÁK: využívá znalostí o jazykové normě při 

tvorbě vhodných jazykových projevů 

podle komunikační situace. 

 jazyk- nástroj komunikace 

 útvary ČJ (spisovná čeština: 

hovorové, knižní, neutrální; 

nespisovná čeština: slang, 

argot, obecná čeština, nářečí) 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 rozdělení jazyků (slovanské 

j.) 

 kultura jazyka a řeči (historie 

pěstování kultury jazyka) 
ŽÁK: rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě 

a v souvětí. 

Skladba  
stavba větná 

 věty dvojčlenné, 

jednočlenné, větné 

ekvivalenty 
 
přísudek 

 slovesný- jednoduchý 

a složený 

 jmenný- se sponou a beze 

spony 

 VV přísudková 
podmět 

 vyjádření PO různými 

slov. druhy 

 vyjádřený, nevyjádřený 

a všeobecný 

 holý, rozvitý 

a několikanásobný 

 VV podmětná 
předmět 

 VV předmětná 
příslovečné určení 

 druhy 

 VV příslovečná 
přívlastek 

 holý, rozvitý, postupně 

rozvíjející; 

několikanásobný 

 volný, těsný, přístavek 

 VV přívlastková 
Spojky podřadicí 
Souvětí podřadné skládající se 

z několika VV + grafické 

znázornění stavby 

 

 

ŽÁK: v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický, 

i syntaktický ve větě jednoduché 

i souvětí. 

Pravopis lexikální a slovotvorný 

 pravopis 

několikaslovných 

vlastních jmen 

 pravopis přejatých jmen 

obecných a vlastních 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Pravopis syntaktický 

 interpunkce v souvětí 

podřadném 
Upevňování a prohlubování 

pravopisných jevů z nižších 

ročníků- viz 6. a 7. ročník 
ŽÁK: rozlišuje spisovný jazyk, nářečí 

a obecnou češtinu a zdůvodní jejich 

užití. 

Obecné poučení o jazyce 
původ a základy vývoje češtiny 
čeština- jazyk národní, mateřský 
rozvrstvení národního jazyka 

(spis. a nespis. útvary 

a prostředky) 
skupiny jazyků (slovanské) 

 

 

 

 

Předmět: Český jazyk – jazyková výchova 

 

Ročník: 9. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova. 
Výslovnostní norma 
Rozmanité funkční prostředky 

mluvené řeči 

 členění a modulace 

souvislé řeči 

 

 

ŽÁK: rozlišuje a příklady v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření českých 

slov, rozpoznává přenesená 

pojmenování, zvláště ve frazémech. 

Slovní zásoba a tvoření slov: 
význam slova 

 slova nadřazená x 

podřazená; slova 

souřadná 

 slova jednoznačná x 

mnohoznačná 

 odborné názvy 

 přenášení významů 

(metafora, metonymie) 

 homonyma, synonyma a 

antonyma 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Obohacování slovní zásoby 

a způsoby tvoření slov 

(slovotvorný rozbor) 

ŽÁK: samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu, se Slovníkem spisovné 

češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami. 

 seznámení a práce 

s jazykovými příručkami. 
 

 

ŽÁK: správně třídí slovní druhy, tvoří 

spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační situaci. 

Přehled skloňování 

 podstatných jmen 

 přídavných jmen 

 zájmen 

 číslovek 

 sloves 
Přechodníky a přídavná jm. 

slovesná 

 

 

ŽÁK: využívá znalostí o jazykové normě při 

tvorbě vhodných jazykových projevů 

podle komunikační situace. 

 jazyk a komunikace: původ 

a základy vývoje češtiny 

 jazyková kultura a kultura 

řeči 

 jazykověda a její disciplíny 

 

 

ŽÁK: rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě 

a v souvětí. 

Skladba  
Souvětí podřadné a souřadné 

(včetně znázornění stavby) 
Spojky souřadící 
Významové poměry mezi větami 

hlavními 
Souřadné spojení mezi 

několikanásobnými větnými 

členy 
Souřadné spojení 

několikanásobných vedlejších 

vět 
Odchylky od pravidelné stavby 

vět (samostatný větný člen, 

oslovení, citoslovce, vsuvka) 

 

 

ŽÁK: v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický, 

i syntaktický ve větě jednoduché 

i souvětí. 

Upevňování a prohlubování 

pravopisných jevů z nižších 

ročníků 
Pravopis syntaktický 

 interpunkce ve větě 

jednoduché 

(nepravidelná stavba) 

 interpunkce v souvětí 

podřadném a souřadném 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

(psaní čárky před 

spojkou a, vedlejší věta 

vložená) 

ŽÁK: rozlišuje spisovný jazyk, nářečí 

a obecnou češtinu a zdůvodní jejich 

užití. 

Význam slov: 

 přenášení významů ve 

frazémech: rčení, přísloví, 

pořekadlo, sousloví, 

přirovnání, citát 
Obecné poučení o jazyce:  
Skupiny jazyků (slovanské, 

indoevropské, menšinové 

 

 

 

 

Předmět: Český jazyk – komunikační a slohová výchova 

 

Ročník: 6. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 

fakta od názorů a hodnocení, ověřuje 

fakta pomocí otázek nebo porovnáním 

s dostupnými zdroji 

Čtení s porozuměním 

 vyhledávání informací 

v čtených textech 

 vyhledávání klíčových slov 

 vyhledávání hlavních 

myšlenek 
Tvoření osnovy 
Vytváření otázek a odpovědí 
Praktické naslouchání: 

 zdvořilost, ohleduplnost, 

kontakt s mluvčím 
Věcné naslouchání: 

 pozornost, soustředěnost, 

aktivita 

 zvukové prostředky 

projevu 
 

 

 orientuje se v obsahu čteného 

textu 

 pozorně sleduje projev, je 

v kontaktu s mluvčím 

a aktivně reaguje 

ŽÁK: rozlišuje subjektivní a objektivní 

sdělení a komunikační záměr partnera 

v hovoru 

Kritické naslouchání: 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 pozná komunikační záměr 

mluvčího 

 vnímá zvukové prostředky 

projevu 

 rozlišování objektivního 

a subjektivního sdělení 

 komunikační záměr 

mluvčího 

 manipulativní působení 

projevu 

 formování názoru na 

projev 
Zážitkové naslouchání 
Mimojazykové prostředky 

projevu 

 OSV – Seberegulace 

a sebeorganizace 

ŽÁK: rozpoznává manipulativní komunikaci 

v masmédiích a zaujímá k ní kritický 

postoj 

 manipulace v textu 
Manipulace v projevu a textu 
Manipulativní komunikace 

 

 rozpoznává manipulativní 

působení textu 

 rozpoznává manipulativní 

působení projevu 

 všímá si manipulativnosti 

mluvených projevů 
ŽÁK: dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 

jazykovými prostředky vhodnými pro 

danou komunikační situaci 

Zásady dorozumívání: 

 poznávání komunikační 

normy, spisovný jazyk 

 otázky, odpovědi 
Komunikační záměr a situace 
Zásady kultivovaného projevu: 

 střídání rolí 

 pozornost, naslouchání 

 technika mluveného 

projevu 

 zvukové prostředky 

 různé zdroje informací 

 OSV - Komunikace 

 

ŽÁK: odlišuje spisovný a nespisovný projev 

a vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

Technika psaní: 

 čitelnost, přehlednost, úprava 

 písemný projev na základě 

poznatků o jazyce a stylu 

 aplikace spisovných 

jazykových prostředků, 

stylistických poznatků 

a dovedností 
Stylistická cvičení 

 

 písemný projev odpovídá 

úrovni dovedností 

v pravopisu, gramatice 

a stylistických postupech 

ŽÁK: v mluveném projevu připraveném 

i improvizovaném vhodně užívá 

verbálních, nonverbálních 

i paralingválních prostředků řeči 

Zásady dorozumívání: 

 komunikační normy 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

  základní mluvené žánry 

podle komunikační 

situace 
Zásady kultivovaného projevu: 

 technika mluveného 

projevu 

 prostředky nonverbální a 

paralingvální 
Komunikační žánry: 

 připravený i 

nepřipravený projev na 

základě poznámek nebo 

bez poznámek 

 referát 
ŽÁK: zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 

zásad komunikace a pravidel dialogu 
Zásady kultivovaného projevu: 

 technika mluveného projevu 

 střídání rolí, pozornost, 

naslouchání 
Komunikační žánry: 

 dialog 

 

 

ŽÁK: využívá základy studijního čtení- 

vyhledává klíčová slova, formuluje 

hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky 

a stručné poznámky, výpisky nebo 

výtah z přečteného textu; samostatně 

připraví a s oporou o text přednese 

referát 

Čtení s porozuměním: 

 vyhledávání informací, 

klíčových slov, hlavních 

myšlenek 
Tvoření osnovy 
Vytváření otázek a odpovědí 
Vyjadřování vlastního názoru na 

obsah textu 

 

 získává základy studijního 

čtení 

ŽÁK: uspořádá informace v textu s ohledem 

na jeho účel, vytvoří koherentní text 

s dodržováním pravidel mezivětného 

navazování 

 výstavba (kompozice) textu 

 osnova 

 komunikační záměr 

 komunikační situace 

 stylistická cvičení 

MV – Stavba 

mediálních sdělení 

 orientuje se v kompozici 

textu 

 rozpozná komunikační záměr 

i situaci a přizpůsobí jim svůj 

písemný projev 
ŽÁK: 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 žánry: 

 tiskopisy 

 jednoduché komunikační 

žánry (zpráva, inzerát) 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 tvoří vlastní texty na základě 

svých dispozic a osobních 

zájmů 

 výpisky, výtah, referát 

 popis 

 vypravování 
Vyjadřování názoru na psaný text 
Vlastní tvořivé psaní 

 

 

 

Předmět: Český jazyk – komunikační a slohová výchova 

 

Ročník: 7. ročník 

 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 

fakta od názorů a hodnocení, ověřuje 

fakta pomocí otázek nebo porovnáním 

s dostupnými zdroji 

Čtení s porozuměním 

a s přednesem 
Získávání informací z čteného 

textu 
Základy studijního čtení 

 formulace hlavních 

myšlenek, vytváření otázek a 

odpovědí 

 osnova textu 
Manipulace v textu 
Vyjadřování názoru na obsah 

textu 
Praktické naslouchání: 

 zdvořilost, ohleduplnost, 

kontakt s mluvčím 
Věcné naslouchání: 

 pozornost, soustředěnost, 

aktivita 
Zvukové prostředky projevu 

MV – Kritické čtení 

a vnímání mediálních 

sdělení 
 orientuje se v obsahu čteného 

textu a získává informace 

 sleduje aktivně projev a dává 

podněty k dalším 

rozhovorům 

ŽÁK: rozlišuje subjektivní a objektivní 

sdělení a komunikační záměr partnera 

v hovoru 

Kritické naslouchání: 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 sleduje objektivitu sdělení, 

reaguje na komunikační 

záměr 

 rozeznávání objektivního 

a subjektivního sdělení 

 komunikační situace 

 manipulativní působení 

projevu 

 vyjadřování názoru na 

projev 
Zážitkové naslouchání 

 mimojazykové prostředky 

projevu 
Objektivní a subjektivní sdělení 

v hovoru 

MV – Interpretace 

vztahů mediálních 

sdělení a reality 

ŽÁK: rozpoznává manipulativní komunikaci 

v masmédiích a zaujímá k ní kritický 

postoj 

 manipulace v textu - 

rozpoznání a zaujmutí 

kritického postoje 

 vyjadřování názorů na obsah 

textu 

 rozpoznávání 

manipulativního působení 

projevu 

 manipulace v komunikaci 

 

 manipulativní působení textu 

 manipulativní působení 

projevu 

 manipulativnost v 

komunikaci 

ŽÁK: dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 

jazykovými prostředky vhodnými pro 

danou komunikační situaci 

Zásady dorozumívání: 

 komunikační norma: 

spisovný jazyk, otázky, 

odpovědi, řečnické otázky, 

role mluvčího a posluchače 

 komunikační záměr: vhodný 

výběr spisovných 

jazykových prostředků, 

objektivní a subjektivní 

sdělení komunikační situace 
Zásady kultivovaného projevu: 

 střídání rolí 

 technika mluveného projevu 

 zvukové a nonverbální 

prostředky mluveného 

projevu 
Komunikační žánry: 

 rozhovor, připravený referát 

s poznámkami 
Různé zdroje informací 

 OSV - Komunikace 

 

ŽÁK: odlišuje spisovný a nespisovný projev 

a vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

Technika psaní: 

 čitelnost, přehlednost, úprava 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 písemný projev odpovídá 

úrovni dovedností 

v pravopisu, gramatice 

a stylistických postupech 

 písemný projev na základě 

poznatků o jazyce a stylu 

 aplikace spisovných 

jazykových prostředků, 

stylistických poznatků a 

dovedností 

 stylistická cvičení 
ŽÁK: v mluveném projevu připraveném 

i improvizovaném vhodně užívá 

verbálních, nonverbálních 

i paralingválních prostředků řeči 

Zásady dorozumívání 
Zásady kultivovaného projevu 
Komunikační žánry: 

 rozhovor, beseda, referát 
Manipulace v komunikaci 
 

 

 užívá verbální i neverbální 

prostředky řeči 

ŽÁK: zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 

zásad komunikace a pravidel dialogu 
Zásady kultivovaného projevu 
Manipulace v komunikaci 
Komunikační žánry: 

 rozhovor, beseda, referát 

 

 dodržuje zásady dialogu, 

účastní se rozhovorů a besed, 

připraví referát 

ŽÁK: využívá základy studijního čtení- 

vyhledává klíčová slova, formuluje 

hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a 

stručné poznámky, výpisky nebo výtah 

z přečteného textu; samostatně připraví 

a s oporou o text přednese referát 

Používání základů studijního 

čtení: 

 hlavní myšlenky, tvorba 

otázek a odpovědí 

 osnova 

 

 

ŽÁK: uspořádá informace v textu s ohledem 

na jeho účel, vytvoří koherentní text 

s dodržováním pravidel mezivětného 

navazování 

 výstavba (kompozice) textu 

 osnova 

 komunikační záměr 

 komunikační situace 

 stylistická cvičení 

 

 orientuje se v kompozici 

textu 

 rozpozná komunikační záměr 

i situaci a přizpůsobí jim svůj 

písemný projev 
ŽÁK: 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 žánry: 

 vypravování, popis, líčení, 

charakteristika 

 výtah, žádost, životopis 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 tvoří vlastní texty na základě 

svých dispozic a zájmů 

 vypracuje poznané žánry 

Vyjadřování názoru na text 
Vlastní tvořivé psaní 

 

 

Předmět: Český jazyk – komunikační a slohová výchova 

 

Ročník: 8. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 

fakta od názorů a hodnocení, ověřuje 

fakta pomocí otázek nebo porovnáním 

s dostupnými zdroji 

Čtení s porozuměním 

a přednesem 
Praktické čtení: 

 pozorné, plynulé, přiměřeně 

rychlé 

 technika čtení 

 orientační prvky v textu 
Praktické naslouchání 
Věcné naslouchání: 

 pozornost, aktivita 

 zvukové prostředky 

 mimojazykové 

prostředky 

 

 orientuje se v obsahu čteného 

textu, čtením získává 

informace 

 udržuje kontakt s mluvčím 

ŽÁK: rozlišuje subjektivní a objektivní 

sdělení a komunikační záměr partnera 

v hovoru 

Kritické naslouchání: 

 objektivní a subjektivní 

sdělení 

 fakta, názory, hodnocení 

 komunikační záměr 

mluvčího 

 vyjadřování názoru na 

projev 
Zážitkové naslouchání 
Objektivní a subjektivní sdělení 

v hovoru 

 

 rozeznává objektivní 

a subjektivní sdělení, odlišuje 

fakta od názorů, ověřuje 

fakta, reaguje na 

komunikační záměr 

ŽÁK: rozpoznává manipulativní komunikaci 

v masmédiích a zaujímá k ní kritický 

postoj 

 kritický postoj 

k manipulacím 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 rozpoznává manipulativní 

komunikaci v textu 

 rozpoznává manipulativní 

působení projevu a zaujímá 

k němu kritický postoj 

 manipulativní působení 

projevu 

 manipulativnost v mluveném 

projevu a zaujímání k ní 

kritického postoje 

ŽÁK: dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 

jazykovými prostředky vhodnými pro 

danou komunikační situaci 

Zásady dorozumívání 
Komunikační norma 
Komunikační situace 
Komunikační záměr: 

 objektivnost a subjektivnost 

sdělení 

 vhodný výběr spisovných 

i nespisovných jazykových 

prostředků 
Zásady kultivovaného projevu 
Komunikační žánry: 

 referát, projev připravený 

a nepřipravený, diskuse 
Názor na mluvený projev 

 

 

ŽÁK: odlišuje spisovný a nespisovný projev a 

vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

 technika psaní  

 věcná, gramatická 

a pravopisná správnost textů 

 

 píše kultivovaně na základě 

poznatků o jazyce a stylu, 

o základních slohových 

postupech a žánrech 

ŽÁK: v mluveném projevu připraveném i 

improvizovaném vhodně užívá 

verbálních, nonverbálních 

i paralingválních prostředků řeči 

Zásady dorozumívání 
Zásady kultivovaného projevu 
Komunikační žánry: 

 referát, projev, diskuse, 

vystoupení na veřejnosti 
Názor na mluvený projev 
Manipulativnost a zaujímání k ní 

kritického postoje 

 

 vytváří poznané komunikační 

žánry 

ŽÁK: zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 

zásad komunikace a pravidel dialogu 
Zásady kultivovaného projevu 
Komunikační žánry: 

 referát, projev, diskuse, 

vystoupení na veřejnosti 

 

 zapojuje se do diskuse 

ŽÁK: využívá základy studijního čtení- 

vyhledává klíčová slova, formuluje 

hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a 

stručné poznámky, výpisky nebo výtah 

z přečteného textu; samostatně připraví 

a s oporou o text přednese referát 

Věcné čtení jako zdroj informací 

 studijní čtení (hlavní 

myšlenky, poznámky, 

výpisy) 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 rozlišuje fakta od názorů 

a mínění a porovnává je 
 čtení orientační a 

vyhledávací 
Kritické čtení: 

 hodnotící, analytické 

 rozlišování faktů od 

názorů 
Vyjadřování názorů na obsah 

textu 
Příprava a přednes referátu 

ŽÁK: uspořádá informace v textu s ohledem 

na jeho účel, vytvoří koherentní text 

s dodržováním pravidel mezivětného 

navazování 

 komunikační záměr 

 komunikační situace 

 stylistická cvičení 

MV – Práce 

v realizačním týmu 

 informace v textu uspořádá 

podle logické návaznosti 

a vytvoří soudržný text 

ŽÁK: 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 

Stylistické žánry: 

 výtah, výklad, referát 

 subjektivně zabarvený 

popis 

 charakteristika 

 úvaha 
Vyjadřování názorů na text 
Vlastní tvořivé čtení 

 

 tvoří vlastní texty na základě 

svých dispozic a zájmů 

 

 

Předmět: Český jazyk – komunikační a slohová výchova 

 

Ročník: 9. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 

fakta od názorů a hodnocení, ověřuje 

fakta pomocí otázek nebo porovnáním 

s dostupnými zdroji 

 čtení s porozuměním 

a s přednesem 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 orientuje se v obsahu čteného 

textu, čtením získává 

informace 

 udržuje kontakt s mluvčím 

 praktické čtení 
Praktické naslouchání 
Věcné naslouchání: 

 pozornost, aktivita 

 zvukové prostředky 

 mimojazykové prostředky 
ŽÁK: rozlišuje subjektivní a objektivní 

sdělení a komunikační záměr partnera v 

hovoru 

Kritické naslouchání: 

 objektivní a subjektivní 

sdělení 

 fakta, názory, hodnocení 

 komunikační záměr 

mluvčího 

 vyjadřování názoru na 

projev 
Zážitkové naslouchání 
Objektivní a subjektivní sdělení 

MV – Vnímání 

autora mediálních 

sdělení  rozeznává objektivní 

a subjektivní sdělení, odlišuje 

fakta od názorů, ověřuje 

fakta, reaguje na 

komunikační záměr 

ŽÁK: rozpoznává manipulativní komunikaci 

v masmédiích a zaujímá k ní kritický 

postoj 

 cíle a funkce 

manipulativních názorů 

 zaujímání kritického postoje  

 manipulativní působení 

projevu 

 manipulativní komunikace 

v médiích, kritický postoj 

k manipulacím 

MV – Fungování a 

vliv médií ve 

společnosti  rozpoznává manipulativní 

komunikaci v textu 

 rozpoznává manipulativní 

působení projevu a zaujímá 

k němu kritický postoj 

 rozpozná manipulativní 

komunikaci v masmédiích 

a zaujímá k ní kritický postoj 
ŽÁK: dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 

jazykovými prostředky vhodnými pro 

danou komunikační situaci 

Zásady dorozumívání 
Komunikační situace 
Komunikační záměr 
Zásady kultivovaného projevu 
Komunikační žánry: 

 připravený a nepřipravený 

projev, přednáška, diskuse, 

řízení diskuse, reportáže 
Vyjadřování názoru na mluvený 

projev 

 

 

ŽÁK: odlišuje spisovný a nespisovný projev 

a vhodně užívá spisovné jazykové 

prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

 technika psaní 

 rozvíjení kultivovaného 

písemného projevu na 

základě poznatků o jazyce a 

stylu, o základních 

slohových postupech a 

žánrech 

 stylistická cvičení 

 

 píše kultivovaně na základě 

poznatků o jazyce a stylu, 

o základních slohových 

postupech a žánrech 

ŽÁK: v mluveném projevu připraveném i 

improvizovaném vhodně užívá 
Zásady dorozumívání  
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

verbálních, nonverbálních 

i paralingválních prostředků řeči 
Zásady kultivovaného projevu 
Komunikační žánry: 

 proslov, diskuse,  reportáže 
Názor na mluvený projev 
Manipulativnost v mluveném 

projevu, zaujímání kritického 

postoje 

 řídí se zásadami 

kultivovaného projevu 

 vytváří poznané komunikační 

žánry 

ŽÁK: zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 

zásad komunikace a pravidel dialogu 
Zásady kultivovaného projevu 
Komunikační žánry: 

 proslov, diskuse, řízení 

diskuse,  reportáže 

 

 pronese proslov, zapojuje se 

do diskuse, případně ji řídí 

ŽÁK: využívá základy studijního čtení- 

vyhledává klíčová slova, formuluje 

hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky 

a stručné poznámky, výpisky nebo výtah 

z přečteného textu; samostatně připraví 

a s oporou o text přednese referát 

Věcné čtení jako zdroj 

informací: 

 studijní čtení 

 čtení orientační 

a vyhledávající 

 

 odlišuje fakta od názorů 

a hodnocení a porovnává je 

s různými informačními 

zdroji 

ŽÁK: uspořádá informace v textu s ohledem 

na jeho účel, vytvoří koherentní text 

s dodržováním pravidel mezivětného 

navazování 

 komunikační záměr 

 komunikační situace 

 stylistická cvičení 
 

 

 uspořádá správně informace 

a vytvoří koherentní text 

ŽÁK: 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 

Funkční styly 
Stylistické žánry: 

 úvaha 

 vypravování, popis, 

charakteristika 

 výklad 

 

 tvoří vlastní texty dle svých 

dispozic a zájmů 

 tvoří poznané stylistické 

žánry 

 používá studijní styly 
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Předmět: Český jazyk – literární výchova 

 

Ročník: 6. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

Přednes vhodných literárních 

textů 
Volná reprodukce přečteného 

nebo slyšeného textu 
Záznam a reprodukce hlavních 

myšlenek 
Dramatizace 
Struktura literárního díla: 

 téma, lit. hrdina, 

charakteristika, kompozice 

příběhu 
Jazyk lit. díla: 

 obrazná pojmenování: 

přirovnání, personifikace 

 zdrobněliny, výstižná 

slovesa, přímá řeč 

 sloka, verš, rým 
Smysl a podstata díla 
Nacházení smyslu srovnáváním 

a vyvozováním souvislostí 
 

 

 rozpoznává téma lit. díla, 

charakterizuje lit. hrdiny, 

stanoví stručně kompozici 

příběhu 

 popisuje jazyk lit. ukázky 

ŽÁK: formuluje ústně i písemně dojmy ze své 

četby, návštěvy filmového nebo 

divadelního představení a názory na 

umělecké dílo 

 literatura- zdroj zábavy, 

poučení, zprostředkování 

hodnot 

 literatura- inspirace pro 

řešení vlastních problémů a 

plnění tužeb 

 vyjádření názorů ústně, 

písemně, kresbou 

 zážitky z četby 

 rozvíjení čtenářství 

 

 vnímá literaturu jako široký 

zdroj inspirace pro vlastní 

život 

 sděluje zážitky z četby, 

názory na přečtené dílo 

slovně, písemně, kresbou 

ŽÁK: tvoří vlastní literární text podle svých 

schopností a na základě osvojených 

znalostí základů literární teorie 

 vytváření vlastních textů 

 vlastní výtvarný doprovod 

k lit. textům 

 

 tvoří vlastní lit. texty 

a ilustrace dle svých 

schopností a zájmů 

ŽÁK: rozlišuje literaturu hodnotnou 

a konzumní, svůj názor doloží 

argumenty 

 hodnotná a konzumní lit.  
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 snaží se poznat hodnotnou 

literaturu a odliší ji od 

konzumní 

 vybírá a čte knihy podle 

vlastních zájmů 

 rozvíjení čtenářství 

 zhotovování referátů 

z vlastní četby 

ŽÁK: rozlišuje základní literární druhy 

a žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

Literární druhy: 

 poezie, próza, drama 
Literární žánry: 

 drobné žánry lidové 

slovesnosti 

 pohádky, báje, legendy, 

bajky 

 příběhy ze života dětí 

 divadelní hra a film 

 

 rozliší lit. druhy 

 má přehled o drobných 

žánrech lidové slovesnosti 

 charakterizuje pohádky, 

pověsti, báje, bajky, příběhy 

ze života dětí 

ŽÁK: uvádí základní literární směry a jejich 

významné představitele v české a 

světové literatuře 

 nejvýznamnější čeští 

a světoví tvůrci pohádek, 

pověstí, bájí, bajek, příběhů 

ze života dětí 

 

 zná nejvýznamnější české 

a světové sběratele a tvůrce 

pohádek, pověstí, bájí, bajek 

i příběhů ze života dětí 

ŽÁK: porovná různá ztvárnění téhož námětu 

v literárním, dramatickém i filmovém 

zpracování 

 divadelní hra 

 film 

 

 navštěvuje divadelní a 

filmová představení a 

porovnává různá ztvárnění 

téhož námětu v literárním, 

dramatickém i filmovém 

zpracování 
ŽÁK: vyhledává informace v různých typech 

katalogů, v knihovně i v dalších 

informačních zdrojích 

 informační zdroje  

 vyhledává informace, 

navštěvuje knihovny 
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Předmět: Český jazyk – literární výchova 

 

Ročník: 7. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

Přednes vhodných literárních 

textů 
Volná reprodukce přečteného 

nebo slyšeného textu 
Záznam a reprodukce hlavních 

myšlenek 
Dramatizace 
Struktura literárního díla: 

 téma, prostředí, doba, 

charakteristika postav, 

kompozice příběhu 
Jazyk lit. díla: 

 obrazná pojmenování: 

metafora, metonymie 

 archaismy, nářečí 
Zvukové prostředky poezie: 

 rytmus a rým 
Smysl a podstata díla 
Nacházení smyslu srovnáváním 

a vyvozováním souvislostí 

 

 určuje strukturu lit. díla 

 orientuje se v jazyce lit. díla 

ŽÁK: formuluje ústně i písemně dojmy ze své 

četby, návštěvy filmového nebo 

divadelního představení a názory na 

umělecké dílo 

 literatura- zdroj zábavy, 

poučení, zprostředkování 

hodnot 

 literatura- inspirace pro 

řešení vlastních problémů a 

plnění tužeb 

 vyjádření názorů ústně, 

písemně, kresbou 

 zážitky z četby 

 rozvíjení čtenářství 

 

 vnímá literaturu jako široký 

zdroj inspirace pro vlastní 

život 

 sděluje zážitky z četby, 

názory na přečtené dílo 

slovně, písemně, kresbou 

ŽÁK: tvoří vlastní literární text podle svých 

schopností a na základě osvojených 

znalostí základů literární teorie 

 vytváření vlastních textů 

 vlastní výtvarný doprovod 

k lit. textům 

 

 tvoří vlastní lit. texty 

a ilustrace dle svých 

schopností a zájmů 

ŽÁK: rozlišuje literaturu hodnotnou a 

konzumní, svůj názor doloží argumenty  hodnotná a konzumní lit.  
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 poznává hodnotnou lit. 

a odlišuje ji od konzumní 

 vybírá a čte knihy podle 

vlastních zájmů 

 rozvíjení čtenářství 

 zhotovování referátů 

z vlastní četby 

ŽÁK: rozlišuje základní literární druhy 

a žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

Literární druhy: 

 poezie, próza, drama 
Literární žánry: 

 lyrické, epické, lyricko-

epické 

 přírodní a společenská 

poezie 

 balady a romance 

 dívčí povídky a romány 

 historické povídky a romány 

 detektivky, kovbojky 

a indiánky 
Dramatické žánry: 

 tragédie, komedie, činohra, 

historické drama 

 

 poznává literární druhy 

 orientuje se v čtených 

literárních žánrech 

ŽÁK: uvádí základní literární směry a jejich 

významné představitele v české a 

světové literatuře 

 tvůrci žánrů a orientace 

v jejich nejvýznamnějších 

dílech 

 

 získává přehled o českých 

a světových tvůrcích čtených 

druhů a žánrů v historických 

souvislostech a porovnává 

rysy jejich tvorby 

ŽÁK: porovná různá ztvárnění téhož námětu 

v literárním, dramatickém i filmovém 

zpracování 

 divadelní hra 

 film 

 

 navštěvuje divadelní a 

filmová představení a 

porovnává různá ztvárnění 

téhož námětu v literárním, 

dramatickém i filmovém 

zpracování 

ŽÁK: vyhledává informace v různých typech 

katalogů, v knihovně i v dalších 

informačních zdrojích 

 různé zdroje informací  

 vyhledává informace 

v různých zdrojích, 

navštěvuje knihovnu 
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Předmět: Český jazyk – literární výchova 

 

Ročník: 8. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

Přednes vhodných literárních 

textů 
Volná reprodukce přečteného 

nebo slyšeného textu 
Záznam a reprodukce hlavních 

myšlenek 
Dramatizace 
Struktura literárního díla: 

 téma, prostředí, doba, 

charakteristika postav, 

kompozice díla 
Jazyk lit. díla: 

 nespisovné prostředky 

 expresivní slova, 

vulgarizmy, poetismy, 

neologizmy, odborná slova 
Alegorie, ironie 
Smysl a podstata díla, pointa 
Nacházení smyslu srovnáváním 

a vyvozováním souvislostí 

 

 popisuje strukturu lit. díla 

 pozná různá obrazná 

pojmenování, ironii a používá 

je při vlastním tvůrčím psaní 

ŽÁK: rozpoznává základní rysy výrazného 

individuálního stylu autora 
Jazyk lit. díla: 

 rysy výrazného 

individuálního stylu autora 

 

 

ŽÁK: formuluje ústně i písemně dojmy ze své 

četby, návštěvy filmového nebo 

divadelního představení a názory na 

umělecké dílo 

 literatura- zdroj zábavy, 

poučení, zprostředkování 

hodnot 

 literatura- inspirace pro 

řešení vlastních problémů a 

plnění tužeb 

 vyjádření názorů ústně, 

písemně, kresbou 

 zážitky z četby 

 rozvíjení čtenářství 

 

 vnímá literaturu jako široký 

zdroj inspirace pro vlastní 

život 

 sděluje zážitky z četby, 

názory na přečtené dílo 

slovně, písemně, kresbou 

ŽÁK: tvoří vlastní literární text podle svých 

schopností a na základě osvojených 

znalostí základů literární teorie 

 vytváření vlastních textů 

 vlastní výtvarný doprovod 

k lit. textům 

 

 tvoří vlastní lit. texty 

a ilustrace dle svých 

schopností a zájmů 
ŽÁK: rozlišuje literaturu hodnotnou a 

konzumní, svůj názor doloží argumenty  hodnotná a konzumní lit.  
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 rozlišuje hodnotnou 

konzumní literaturu, hledá 

pro svůj názor argumenty 

 vybírá a čte knihy podle 

svého zájmu 

 rozvíjení čtenářství 

 zhotovování  referátů 

z vlastní četby 

ŽÁK: rozlišuje základní literární druhy 

a žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

Literární druhy: 

 poezie, próza, drama 
Literární žánry: 

 poezie milostná, rodinná, 

vlastenecká 

 povídky a romány 

 divadelní hra, film 

 

 poznává jednotlivé literární 

druhy, porovnává je 

 orientuje se v čtených 

literárních žánrech a jejich 

nejvýznamnějších 

představitelích 

ŽÁK: uvádí základní literární směry a jejich 

významné představitele v české a 

světové literatuře 

 literatura konce 

18. a 19. století 

 současná literatura pro 

mládež (dobrodružství, 

fantasy, sci-fi) 

 

 uvádí významné představitele 

literatury 19. století a jejich 

díla, hledá základní rysy 

individuálního stylu autora 

 má přehled o současné 

literatuře pro mládež 
ŽÁK: porovná různá ztvárnění téhož námětu 

v literárním, dramatickém i filmovém 

zpracování 

 divadelní hra 

 film 

 

 navštěvuje divadelní a 

filmová představení a 

porovnává různá ztvárnění 

téhož námětu v literárním, 

dramatickém i filmovém 

zpracování 

ŽÁK: vyhledává informace v různých typech 

katalogů, v knihovně i v dalších 

informačních zdrojích 

 různé zdroje informací  

 umí vyhledat informace 

v různých zdrojích, 

navštěvuje knihovnu 
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Předmět: Český jazyk – literární výchova 

 

Ročník: 9. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

Přednes vhodných literárních 

textů 
Volná reprodukce přečteného 

nebo slyšeného textu 
Záznam a reprodukce hlavních 

myšlenek 
Dramatizace 
Struktura literárního díla: 

 téma, prostředí, děj, 

charakteristika postav, 

kompozice příběhu 
Jazyk lit. díla: 

 obrazná pojmenování 

 zvukové prostředky 

(libozvučnost, zvukomalba) 

 syntaktické prostředky 

(pořádek slov a jeho 

odchylky, gradace, kontrast, 

samostatný větný člen, 

řečnická otázka, zvolání) 

 volný verš 

 rysy výrazného 

individuálního stylu autora 
Smysl a podstata díla, pointa 
Nacházení smyslu srovnáváním 

a vyvozováním souvislostí 

 

 volně reprodukuje text 

a zaznamenává hlavní 

myšlenky 

 účastní se dramatizací, 

ztvárňuje role 

ŽÁK: rozpoznává základní rysy výrazného 

individuálního stylu autora 
Jazyk lit. díla: 

 rysy výrazného 

individuálního stylu autora 

 

 

ŽÁK: formuluje ústně i písemně dojmy ze 

své četby, návštěvy filmového nebo 

divadelního představení a názory na 

umělecké dílo 

 literatura- zdroj zábavy, 

poučení, zprostředkování 

hodnot 

 literatura- inspirace pro 

řešení vlastních problémů a 

plnění tužeb 

 vyjádření názorů ústně, 

písemně, kresbou 

 zážitky z četby 

 rozvíjení čtenářství 

 

 vnímá literaturu jako široký 

zdroj inspirace pro vlastní 

život 

 sděluje zážitky z četby, 

názory na přečtené dílo 

slovně, písemně, kresbou a 

formuluje své dojmy z četby, 

z divadelních i filmových 

představení 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: tvoří vlastní literární text podle svých 

schopností a na základě osvojených 

znalostí základů literární teorie 

 vytváření vlastních textů 

 vlastní výtvarný doprovod 

k lit. textům 

 

 tvoří vlastní lit. texty 

a ilustrace dle svých 

schopností a zájmů a 

uplatňuje své znalosti 

základů literární teorie 
ŽÁK: rozlišuje literaturu hodnotnou a 

konzumní, svůj názor doloží argumenty  hodnotná a konzumní lit. 

 rozvíjení čtenářství 

 zhotovování referátů z vlastní 

četby 

 

 rozlišuje literaturu hodnotnou 

a konzumní a dokládá své 

tvrzení argumenty 

 vybírá a čte knihy dle 

vlastního zaměření a zájmů 
ŽÁK: rozlišuje základní literární druhy 

a žánry, porovná je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

Literární druhy a žánry: 

 poezie, próza, drama 
Literární žánry: 

 poezie protiválečná, 

všedního dne 

 povídky, novely a romány 

fantastické, 

vědeckofantastické, 

životopisné, humoristické  

 povídky, novely a romány 

protiválečné, psychologické 

a ze současnosti 

 literatura naučná, populárně 

naučná, lit. faktu 

 divadelní hra, film 
Publicistické žánry 
Divadlo malých forem 

 

 rozliší základní literární 

druhy a žánry, porovnává je, 

uvede jejich významné 

představitele 

ŽÁK: uvádí základní literární směry a jejich 

významné představitele v české a 

světové literatuře 

 literatura konce 

19. a 20. století 

 současná dětská literatura 

(formou referátů z vlastní 

četby) 

 

 má přehled o literatuře konce 

19. a 20. století 

 orientuje se v základních 

směrech české a světové 

literatury a jejich 

nejvýznamnějších 

představitelích 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: porovná různá ztvárnění téhož námětu 

v literárním, dramatickém i filmovém 

zpracování 

 divadelní hra 

 film 

 

 navštěvuje divadelní a 

filmová představení a 

porovnává různá ztvárnění 

téhož námětu v literárním, 

dramatickém i filmovém 

zpracování 

ŽÁK: vyhledává informace v různých typech 

katalogů, v knihovně i v dalších 

informačních zdrojích 

 různé zdroje informací  

 vyhledává informace 

v různých zdrojích, 

navštěvuje knihovnu 
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5.2.2 Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu 

Předmět Anglický jazyk se na druhém stupni vyučuje v 6. až 9. ročníku. Vzdělávací obsah 

předmětu je ve všech třídách realizován třemi hodinami týdně. 

 

 

Obsahové vymezení předmětu 

V předmětu Anglický jazyk realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí 

jazyk, vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace RVP ZV v plném rozsahu a navazujeme 

na obsah předmětu Anglický jazyk na 1.stupni. 

Výuka je zaměřena na komunikační schopnosti žáků, čemuž je podřízena i výuka gramatiky. 

Předmět směřuje žáky k tomu, aby byli schopni se dorozumět s cizincem v běžných situacích a 

hovořit s ním o jednoduchých tématech. Žáci musí rovněž porozumět čtenému 

a poslouchanému textu, který výběrem odpovídá jejich jazykové úrovni. Požadavky na 

dosaženou úroveň vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výuka 

také seznamuje žáky s reáliemi anglicky mluvících zemí, vede žáky k pochopení jejich kultur 

a prohlubuje v nich toleranci k nim. 

 

V předmětu Anglický jazyk jsou integrována tato průřezová témata: Výchova demokratického 

občana – VDO, Osobnostní a sociální výchova – OSV, Multikulturní výchova – MKV, 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech- EGS, Environmentální výchova 

– EV a Mediální výchova – MV. 

 

 

Organizační vymezení předmětu 

Při výuce předmětu Anglický jazyk se třídy dělí na skupiny dle celkového počtu žáků ve třídě. 

Výuka probíhá zpravidla v kmenových učebnách, v jazykové učebně, v počítačové učebně 

nebo ve školní knihovně. Nedílnou součástí výuky je i projektové vyučování. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

 klademe důraz na pozitivní motivaci žáka 

 používám e vhodné učební pomůcky (dvojjazyčné i výkladové slovníky, jazykové 

příručky, encyklopedie, tabule gramatických přehledů) a audiovizuální techniku 

 předkládáme dostatek informačních zdrojů z učebnice a pracovních textů 

 zařazujeme práci s jazykovými příručkami a slovníky 

 věnujeme se dovednosti autokorekce chyb 

 využíváme v hodinách ICT (slovník + další informace) 

 pracujeme s texty (autentické, učebnice, časopisy, atd.) 

 

Kompetence k řešení problémů 

 motivujeme žáka k samostatnému řešení daného problému, napomáháme mu hledat 

další řešení 

 zadáváme úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností (např. 

získaných z četby a samostudia) a z vlastního úsudku 
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 předkládáme modelové situace a vede žáka k jejich optimálnímu řešení s využitím 

vlastní tvořivosti 

 klademe důraz na analýzu přečtených textů a kritické posouzení jejich obsahu, 

porovnání jevů, zjištění shod a odlišností, třídění podle hledisek, zobecnění 

 

 

Kompetence komunikativní 

 zařazujeme řečnická cvičení a slohové práce na dané téma 

 zařazujeme diskusní kroužky a besedy 

 nabízíme žákům využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci 

s okolním světem 

 zařazujeme práci ve dvojicích, ve skupinách, v týmech 

 pracujeme s poslechovými texty 

 využíváme dramatizace situací běžného života (pohádky) 

 

Kompetence sociální a personální 

 zařazujeme práci ve skupině a klademe důraz na vytvoření pravidel práce v týmu 

(organizace práce, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta) a jejich respektování 

samotnými žáky 

 uplatňujeme individuální přístup k talentovaným žákům (rozšiřující úkoly), ale 

i k žákům s poruchami učení (spolupráce se speciálním pedagogem) 

 vnášíme přátelskou atmosféru do procesu výuky 

 posilujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 

 využíváme společné projekty a mezinárodní projekty 

 

Kompetence občanské 

 respektujeme věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka 

 podporujeme u žáků projevování pozitivních postojů k uměleckým dílům, k ochraně 

kulturního dědictví a ocenění našich tradic 

 aktivně zapojujeme žáky do kulturního dění účastí na kulturních akcích, popř. účastí na 

jejich organizování a účastí v soutěžích 

 seznamujeme žáky se zvyky, kulturními a historickými tradicemi dané země 

 

Kompetence pracovní 

 rozvíjíme u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku, 

shromažďováním materiálů 

 kontrolujeme samostatné práce žáka 

 vedeme žáky k práci na PC, využíváme různé zdroje informací atd. 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Anglický jazyk 

 

Ročník: 6. – 9. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

POSLECH S POROZUMĚNÍM   

ŽÁK: rozumí informacím v jednoduchých 

poslechových textech, jsou-li pronášeny 

pomalu a zřetelně 

 poslechová cvičení z učebnice 

 videa, výukové filmy 

 písničky 

 úryvky filmů v povodním znění 

 

 zachytí konkrétní informace 

číselné i nečíselné povahy 

 zachytí konkrétní informace - 

číslice, slova, slovní spojení 

 rozumí zřetelně pronášené 

nahrávce na dané téma 

 rozumí krátkým nahrávkám, 

týkají-li se osvojených témat 
ŽÁK: rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, který se 

týká osvojovaných témat 

 poslechová cvičení z učebnic 

 online videa 

 filmy 

 kontakt s rodilým mluvčím 

 můj domov 

 volný čas, zájmová činnost 

 péče o zdraví 

 rodina 

 zvířata 

 stravování 

 počasí 

 město, cestování, kultura 

 sport 

 dotazník, zvyky a tradice 

 nákupy, oblékání 

 popis osob 

 příroda 

 plány do budoucna 

 

 rozumí smyslu krátkých, 

jednoduchých zpráv 

 rozumí frázím a slovní zásobě ze 

známých oblastí 

 rozumí smyslu jasných 

jednoduchých zpráv 

 rozumí frázím a slovní zásobě ze 

známých oblastí 

 rozumí hlavním myšlenkám 

v promluvě a konverzaci 

 rozumí smyslu rozhlasových 

a televizních programů s běžnou 

tematikou při zřetelné 

výslovnosti 

 rozumí delším promluvám 

 rozumí smyslu rozhlasových 

a televizních programů s běžnou 

tematikou při zřetelné 

výslovnosti 

MLUVENÍ   

ŽÁK: se zeptá na základní informace a adekvátně 

reaguje v běžných každodenních formálních 

i neformálních situacích 

 kdo, kde, kdy 

 jak, kolik, jaký, který… 

 pozvání a reakce na pozvání 

 budoucí plány 

 

 klade jednoduché otázky a na 

podobné otázky odpovídá 



 177 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 nerozumí-li, znovu si vyžádá 

potřebné informace 

 co se mi líbí/nelíbí, co si 

přeji/nepřeji 

 nákup, orientace ve městě, 

situace na dovolené 
 klade otázky a na podobné otázky 

odpovídá 

 nerozumí-li, znovu si vyžádá 

potřebné informace 

 přesně a gramaticky správně 

formuluje své otázky 

 nerozumí-li, znovu si vyžádá 

potřebné informace, ověří si 

správnost porozumění 

 přesně a gramaticky správně 

formuluje své otázky 

 nerozumí-li, znovu si vyžádá 

potřebné informace, ověří si 

správnost porozumění 
ŽÁK: mluví o své rodině, kamarádech, škole, 

volném čase a dalších osvojovaných 

tématech 

 můj domov 

 volný čas 

 péče o zdraví 

 rodina 

 zvířata 

 stravování 

 počasí 

 město 

 cestování 

 kultura 

 sport 

 zvyky a tradice 

 6. – 7. ročník OSV – 

Komunikace 

 

 7. a 8. ročník VEGS – 

Evropa a svět nás 

zajímá 

 

 9. ročník VEGS – 

Objevujeme Evropu a 

svět 

 

 9. ročník MKV - 

Multikulturalita 

 zvládá jednoduchou 

společenskou konverzaci 

 udrží průběh konverzace 

v modelové situaci 

 zvládá společenskou konverzaci 

 udrží průběh konverzace 

v modelové situaci 

 komunikuje v běžných situacích 

vyžadujících přímou výměnu 

informací o známých tématech 

a činnostech 

 zvládá společenskou konverzaci, 

rozvíjí ji 

 bez problémů udrží průběh 

konverzace v modelové situaci 

 bez přípravy komunikuje 

v běžných situacích 

 zvládá i delší společenskou 

konverzaci, rozvíjí ji 

 bez problémů udrží průběh 

konverzace v modelové situaci 

 spontánně a plynule se účastní 

hovoru s běžnou tematikou 

 vysvětlí a obhájí své názory 
ŽÁK: vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 

osoby, místa a věci ze svého každodenního 

života 

 komiks 

 jednoduché příběhy - pohádkové, 

dobrodružné 

 básničky 

 

 popíše sebe samého, další osoby, 

prostředí, v němž žije, 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

každodenní činnosti a potřeby 

a způsob života za použití 

jednoduchých vět  

 zjednodušená četba 

 texty na internetu 

 časopisy 
 vypráví jednoduchý příběh jako 

sled jednotlivých událostí za 

použití vět řazených za sebou 

nebo propojených např. spojkami 

a, ale, nebo, protože a příslovci 

nejdříve, potom, nakonec 

 popíše událost za použití vět 

řazených za sebou nebo 

propojených spojkami a příslovci 

 popíše své plány za použití vět 

řazených za sebou nebo 

propojených spojkami a příslovci 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM   

ŽÁK: vyhledá požadované informace 

v jednoduchých autentických materiálech 
 komiksy, texty, jídelní lístek, 

rozvrh hodin 

 reportáže, souvislé texty 

s reáliemi anglicky mluvících 

zemí i ČR 

 příběhy 

 8. a 9. ročník MV – 

Interpretace vztahů 

mediálních sdělení a 

reality 

 čte jednoduché texty 

 čte přiměřeně dlouhé texty 

z učebnice i jiné beletrie 

 čte delší texty, které obsahují 

slovní zásobu používanou 

v každodenním životě 

 čte jednoduchou cizojazyčnou 

beletrii 

 čte souvislé texty, které obsahují 

slovní zásobu používanou 

v každodenním životě, 

cizojazyčnou beletrii 
ŽÁK: rozumí krátkým a jednoduchým textům, 

vyhledá v nich požadované informace 
 texty v učebnici, inzerát, 

prospekt, jízdní řád, jídelní lístek, 

různé nápisy 

 

 vyhledá specifické informace 

v textu, odpovědi na otázku 

 posoudí pravdivost výroků 

 seřadí a přiřadí obrázky podle 

obsahu textu 

 vyhledá konkrétní předvídatelné 

informace v jednoduchých 

každodenních materiálech 

 rozumí známým výrazům 

 vyhledá odpovědi na otázky, 

posoudí pravdivost výroků, seřadí 

a přiřadí obrázky podle obsahu 

textu 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 rozumí popisům událostí, 

pocitům a přáním v čtených 

textech 

 rozumí frázím, vyhledává v textu 

odpovědi na otázky 

 rozumí článkům a zprávám 

zabývajícími se současnými 

problémy, textům jednoduché 

prózy 

 rozumí stanoviskům autorů 

 rozumí i používaným 

nespisovným výrazům 

PSANÍ   

ŽÁK: vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  přihláška 

 životopis 

 přihláška do členského klubu 

 popis osoby blízké, známé 

osobnosti 

 místo, kde žiji 

 

 zapíše informace, slovní spojení 

a jednoduché věty, které se týkají 

jeho osoby 

 doplní informace, slovní spojení 

a jednoduché věty, které se týkají 

rodiny, kamarádů, předmětů nebo 

činností, které běžně vykonává 

  

  

ŽÁK: napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat 

 oslovení, pozdrav 

 dopis, pohlednice 

 omluvenka, omluva, nabídka, 

blahopřání, poděkování 

 životopis 

 oficiální dopis 

 objednávka i nákup jídla 

 prosba,  žádost, žádost o pomoc, 

žádost o různé zboží, 

vstupenky,…,reakce na žádost 

 informace o počasí 

 popis směru v plánku města, 

orientace ve městě 

 souhlas, nesouhlas, odmítnutí 

 jídelníček, dietní jídelníček 

 setkání, představení, reakce na 

představení 

 společenský program 

 

 používá řadu frází, ustálené věty 

v dané tématice 

 do svých sdělení zařazuje fráze 

i z oblasti hovorové angličtiny 

 běžně používá ustálené věty 

a fráze typické pro dané sdělení 

  

 do svých sdělení běžně zařazuje 

fráze i z oblasti hovorové 

angličtiny 

 běžně používá ustálené věty 

a fráze typické pro dané sdělení 

 dodržuje formální písemnou 

úpravu daných sdělení 

ŽÁK: reaguje na jednoduché písemné sdělení  přítomný čas prostý a průběhový 

 minulý čas prostý a průběhový 

 budoucí čas will a going to 

 

 sestaví gramaticky a formálně 

správně jednoduché věty a zprávy 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 používá správné tvary 

probíraných gramatických jevů 

 předpřítomný čas 

 porovnání minulého času 

prostého a předpřítomného, since, 

for, ever, never, already, … 

 přivlastňovací pád 

 zájmena 

 zvratná a zdůrazňovací zájmena 

 podstatná jména 

 přídavná jména, stupňování 

 členy 

 číslovky, desetinná čísla 

 řadové číslovky 

 předložky 

 modální slovesa 

 tázací dovětky 

 podmínkové věty 

 podmiňovací způsob 

 gerundium 

 trpný rod přítomného i minulého 

času 

 vedlejší věty časové 

 sestaví gramaticky a formálně 

správně jednoduché věty 

a zprávy, jednoduchý text 

 používá správné tvary 

probíraných gramatických jevů 

 sestaví gramaticky a formálně 

správně jednoduché věty 

a zprávy, jednoduchý text 

 používá správné tvary 

probíraných gramatických jevů 

 sestaví gramaticky a formálně 

správně věty a zprávy, 

jednoduchý text 

 používá správné tvary 

probíraných gramatických jevů 
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5.2.3 Název vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu  

Předmět  Německý jazyk se vyučuje v 7. až 9. ročníku, v každém ročníku je dotován dvěma 

hodinami týdně. Vzdělávací oblast Člověk a společnost.  

 

Organizační vymezení 

Důraz je kladen na osvojení základních receptivních, produktivních a interaktivních řečových 

dovedností. Rozvoj slovní zásoby, porozumění a interpretace jednoduchých slyšených a 

čtených textů a konverzační dovednosti jsou upřednostňovány před psaním a znalostmi 

gramatiky. 

 

Obsahové vymezení  
Vyučovací předmět obsahuje tematické okruhy vycházející z každodenních situací a zájmů 

dospívajícího žáka, seznamuje ho se základními reáliemi německy mluvících zemí. Rovněž 

zahrnuje část tematických okruhů všech průřezových témat – zejména sociální rozvoj, lidské 

vztahy, kulturní diference, multikulturalita, etnický původ, občanská společnost a škola. 

 Žák je veden k samostatné práci, k práci ve skupině. Osvojuje si základní řečové dovednosti 

prostřednictvím modelových situací z běžného života, pracuje s jednoduchými autentickými 

psanými a mluvenými německými texty, samostatně vyhledává, zpracovává a interpretuje 

informace týkající se cizojazyčných kultur, využívá interkulturních kontaktů k obohacení sebe 

i druhých. 

Cílem hodnocení a sebehodnocení žáka je motivace k dalšímu rozvíjení klíčových kompetencí. 

Hodnotí se zejména schopnost využít nabytých dovedností a vědomostí při řešení konkrétních 

problémů a situací. 

Výuka probíhá ve třídě nebo v odborné učebně.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

 

Kompetence k učení 

 zařazujeme aktivní formy práce v hodinách 

 vedeme žáky k posouzení vlastního pokroku, k odhalování a odstraňování svých chyb  

 předkládáme žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů /slovníky, 

encyklopedie, PC, internet/ 

 

Kompetence k řešení problémů: 

 zadáváme žákům problémové úkoly 

 vedeme žáky k využívání získaných vědomostí při řešení problémů 

 zařazujeme kvízy, hádanky, rébusy, křížovky a jiné zábavné formy práce 

 zadáváme samostatné práce – referáty, projekty 

 

Kompetence komunikativní 

 zařazujeme skupinové práce a zároveň zdůrazňujeme umění naslouchat druhým a 

vhodně reagovat 
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 vedeme žáky k logické formulaci svých myšlenek a názorů, k výstižnému a souvislému 

projevu 

 učíme žáky porozumět různým typům textů a záznamů, běžným gestům a zvukům a 

vhodně je používat 

 

Kompetence sociální a personální 

 vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci ve skupině, podporujeme dobré 

vztahy mezi žáky při společných projektech  

 motivujeme žáky k aktivnímu zapojení v týmové práci 

 učíme je odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky 

 vedeme žáky k respektování dohodnutých pravidel chování 

 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k respektování společenských norem a zákonů 

 vedeme žáky k pomoci slabším a handicapovaným osobám 

 zdůrazňujeme význam hodnoty práce své i ostatních 

 vedeme žáky k zodpovědnému přístupu k práci, k jejímu plánování a dokončení 

 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky k zodpovědnému přístupu k práci, k jejímu plánování a dokončení 

 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Německý jazyk 

 

Ročník: 7. – 9.ročník 

 

OČEKÁVANÉ  

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ  

TÉMATA 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ 

DOVEDNOSTI  

    

ŽÁK: vyslovuje a čte nahlas plynule a 

foneticky správně jednoduché texty 

složené ze známé slovní zásoby 

 věty jednoduché 

 jednoduchá souvětí souřadná 

 jednoduchá souvětí podřadná 

 výslovnostní pravidla 

 členění textu na rytmické úseky 

 větná intonace 

 výslovnostní pravidla 

 texty tištěné i psané 

 

 texty se známými a osvojenými 

jazykovými prostředky 

  

 čte nahlas texty intonačně 

i foneticky správně 

v rozsahu osvojených 

tematických celků 

 zodpoví kontrolní otázky 

k přečtenému textu, 

 jednoduše a stručně 

vyjádří hlavní myšlenku 

textu  
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OČEKÁVANÉ  

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ  

TÉMATA 

  názvy a popisy věcí 

 obsahově složitější vypravování 

 náročnější dialogy 

 artikulace jednotlivých hlásek 

(s důrazem na odlišnosti 

českého a německého jazyka) 

 slovní přízvuk 

 vázání slov ve větě 

 

 

 větný přízvuk , rytmus věty 

 intonace věty 

 podstatná jména 

 člen určitý, neurčitý a nulový 

(7., 8., 9.) 

 užívání určitých a neurčitých 

členů v 1.,3. a 4 pádě jed. i 

množ. čísla v závislosti na 

slovesech a předložkách (7., 8., 

9.) 

 množné číslo – pravidla tvorby 

(7., 8., 9.) 

 rod podstatných jmen (rozdíly 

mezi rodem českých a 

německých pod. jmen) (8., 9.) 

 přivlastňovací pád (9.) 

 přídavná jména 

 skloňování po členu určitém a 

neurčitém (8., 9.) 

 v přísudku (8., 9.) 

 skloňování a stupňování (8., 9.) 

  

 skloňování bez členu (9.) 

 přídavná jména zeměpisná (9.) 

 zájmena 

 skloňování osobních zájmen 

(7., 8., 9.) 

 skloňování přivlastňovacích 

zájmen (7., 8., 9.) 

 zvratné zájmeno sich ve 3. a 4. 

pádě (7., 8., 9.) 

 tázací zájmena – wer, wie was, 

wo, wohin, woher, wann (8., 9.) 

 označení osoby a předmětu os. 

Zájmenem (8., 9.) 

 zájmeno es a jeho funkce 

 evaluace žákovy zvukové 

stránky jazyka je 

prováděna v rámci 

evaluace dovednosti 

mluveného a čteného 

projevu 

 imituje a obměňuje 

modelové věta 

 dle modelu substituuje 

požadované lexikální 

prvky ve vytvářených 

slovních spojeních a 

větách 
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OČEKÁVANÉ  

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ  

TÉMATA 

 (9.) 

 zájmena vztažná (9.) 

 slovesa 

 časování pomocných sloves 

sein, haben (7.) 

 časování pravidelných sloves 

(7.) 

 časování nejužívanějších 

nepravidelných sloves (7., 8., 

9.) 

 časování pomocných sloves 

haben a sein v préteritu (7.) 

 vazba ich mochte (7.) 

 infinitiv činný přítomný sagen 

(7.) 

 préteritum slabých a 

způsobových sloves (8., 9.) 

 perfektum slabých sloves (8., 

9.) 

 způsobová slovesa (8., 9.) 

 pomocné sloveso werden (8.) 

 préteritum a perfektum silných 

sloves (9.) 

 konjunktiv préterita sloves sein 

a haben (9.) 

 opis wurde + infinitiv (9.) 

 číslovky 

 základní 0-100, 1 000 (7.) 

 řadové 1-31 (7.) 

 neurčité einige, viele (7.) 

 vyjádření váhy a ceny (8.) 

 skloňování řadových číslovek 

(9.) 

 příslovce 

 2. a 3. stupeň příslovcí (7., 8., 

9.) 

 zájmenná příslovce (9.) 

 spojky 

 souřadné – und, aber, oder (9.) 

 podřadné – dass, ob, als, wenn, 

damit, weil (9.) 

 předložky 

 se 3. pádem – aus bei mit nach 

von zu (7.) 

 se 4. pádem – ohne, fur (7.) 
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OČEKÁVANÉ  

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ  

TÉMATA 

 užívání předložek 

k vyjadřování časových údajů 

am, im, um - (7.) 

 se 3. a se 4:. Pádem – otázky 

wo? Wohin? (8.) 

 Skladba 

 Slovosled VJ (7.) 

 Slovosled V tázací a 

rozkazovací (7.) 

 Vyjádření záporu včetně kein 

(7.) 

 Záporná odpověď na kladnou 

otázku – kein mehr (7.) 

 Nutnost vyjádření podmětu (7.) 

 Věty s neurčitým zájmenem 

man (7.) 

 Větný rámec se způsobovým 

slovesem (7.) 

 Slovosled po souřadicích 

spojkách (8., 9.) 

 Vazba es gibt (8.) 

 Vyjadřování budoucnosti 

přítomným časem (8., 9.) 

 Rámcová konstrukce sloves 

s odlučitelnou předponou (8.) 

 Slovosled po podřadicích 

spojkách (9.) 

 Postavení větných členů (9.) 

 

 
Známým každodenním výrazům, zcela 

základním frázím a jednoduchým 

větám 

 žák porozumí vyslechnutým 

souvislým textům a dialogům 

 na předem známé didaktické 

téma (7., 8., 9.) 

 v rámci probíraných 

tematických celků (7., 8., 9.) 

 básně, říkadla, písně (7., 8., 9.) 

 společenské obraty (7., 8., 9.) 

 jednoduché popisy osobních 

předmětů (8., 9.) 

 popisy jevů a situací (9.) 

 texty obsahující min. 20 vět, 

s jejichž strukturou se ž. 

seznámil dříve ( slovní zásoba, 

gramatika) (9.) 

  

 žák zodpoví a vyřeší 

kontrolní otázky a úkoly 

 odhadne obsah 

konverzace podle 

klíčových slov 

 

 dtto 

 dtto 
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OČEKÁVANÉ  

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ  

TÉMATA 

 zodpoví a vyřeší  kontrolní 

otázky a úkoly (9.) 

 adekvátně reaguje na 

vyslechnutá sdělení (7., 8., 9.) 
ŽÁK: rozumí jednoduchým pokynům a 

adekvátně na ně reaguje 
 adekvátně reaguje na zadaný 

pokyn: 

ke školní práci (7., 8., 9.) 

 k pohybovým činnostem (7., 8., 

9.) 

 k činnostem každodenních 

potřeb z dramatizací, z hraní 

rolí (7., 8., 9.) 

 

 

  

 rozumí smyslu krátkých, 

jednoduchých zpráv 

 rozumí frázím a slovní 

zásobě ze známých oblastí 

 rozumí smyslu jasných 

jednoduchých zpráv 

 rozumí frázím a slovní 

zásobě ze známých oblastí 

 rozumí hlavním 

myšlenkám  

 dtto 

ŽÁK: rozumí obsahu a smyslu 

jednoduchého textu, v textu vyhledá 

potřebnou informaci a odpověď na 

otázku 

 

 rozumí textům se známými a 

osvojenými jazykovými 

prostředky (7., 8., 9.) 

 názvy a jednoduché popisy věcí 

(7., 8., 9.) 

 jednoduché monology na 

připravené téma (7., 8., 9.) 

 dialogy (7., 8., 9.) 

 obsahově náročnější dialogy 

(8., 9.) 

 složitější vyprávění (8., 9.) 

 MV – Interpretace vztahů 

mediálních sdělení a reality 

 spojí odpovídající dvojice 

vět  

 jednoduše a stručně 

vyjádří hlavní myšlenku 

textu 

 zodpoví kontrolní otázky 

k přečtenému textu 

 dtto 

 dtto 

ŽÁK: používá abecední  slovník, učebnice 

a dvojjazyčný slovník 

 

 abeceda – seznámení 

s odlišnostmi proti  české 

abecedě (7.) 

 sloves – vysvětlivky 

v závorkách (8., 9.)podstatná 

jména – vysvětlivky 

v závorkách (8., 9.) 

  

  

 vyhledává ve slovníku 

zadané slovo 

 vyhledává ve slovníku 

zadaný výraz 

 objasní, co znamenají 

vysvětlivky za hledanými 

slovy 

 pracuje s vhodným 

výkladovým slovníkem 

při rozšiřování slovní 

zásoby probírané tematiky 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ 

DOVEDNOSTI  
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OČEKÁVANÉ  

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ  

TÉMATA 

ŽÁK:sdělí ústně i písemně základní údaje 

o sobě, své rodině, 
běžnýchkaždodenních situacích 

 oslovení, pozdrav 

 dopis, pohlednice 

 omluvenka, omluva, nabídka, 

blahopřání, poděkování 

 životopis 

 oficiální dopis 

 objednávka i nákup jídla 

 prosba,  žádost, žádost o 

pomoc, žádost o různé zboží, 

vstupenky,…,reakce na žádost 

 informace o počasí 

 popis směru v plánku města, 

orientace ve městě 

 souhlas, nesouhlas, odmítnutí 

 jídelníček, dietní jídelníček 

 setkání, představení, reakce  na 

představení 

 společenský program 

 OSV – Komunikace (7.) 

 jednoduchým způsobem 

reprodukuje krátký text 

 popíše obrázek 

 popíše obrázek 

 napíše jednoduchý, ale 

delší text v rámci 

probíraných tematických 

celků 

 reprodukuje krátký text 

 omluví se, požádá o 

pomůcku 

 reprodukuje krátký text 

 napíše přiměřeně dlouhý 

text 

 charakterizuje vybraného 

člena své rodiny 
ŽÁK reprodukuje obsah přiměřeně 

obtížného textu, promluvy a jednoduché 

konverzace  
 

 Výslovnost jednotlivých 

fenoménů s důrazem na prvky 

odlišné nebo nepřítomné 

v mateřském jazyce (7., 8., 9.) 

 Zřetelný a foneticky správný 

ústní projev (7., 8., 9.) 

 Slovní a větný přízvuk, rytmus, 

intonace, větná melodie (7., 8., 

9.) 

 Náročnější popisy obrázků (8., 

9.) 

 Delší a složitější věty, souřadná 

a podřadná souvětí v rozsahu 

tematických celků (8., 9.) 

 Vyplňování formulářů 

(strukturovaný životopis) (9.) 

  

 Evaluace žákovy techniky 

mluveného projevu je 

prováděna v rámci 

evaluace ústního 

monologického a 

dialogického projevu 

 Evaluace žákovy techniky 

mluveného projevu je 

prováděna v rámci 

evaluace ústního 

monologického a 

dialogického projevu 

 Na  základě vyslechnutého 

sdělení popíše stručně 

jeho obsah 

 Vyplní formulář, sestaví 

strukturovaný životopis 
ŽÁK napíše jednoduché sdělení za 

použití základních  gramatických 

struktur a vět 

 Grafická podoba osvojovaných 

výrazů (7., 8., 9.) 

 Psaní velkých a  malých 

písmen u podstatných jmen (7., 

8., 9.) 

 Základní pravidla německého 

pravopisu (7., 8., 9.)Imituje a 

obměňuje vzorové věty (8.,9.) 

  

 Dle dikátu napíše graficky 

osvojené výrazy 

 Dle dikátu napíše graficky 

osvojené výrazy 

 Dle dikátu napíše graficky 

osvojené výrazy 
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OČEKÁVANÉ  

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ  

TÉMATA 

 Substituuje dle modelu (8., 9.) 

 Grafická změna tvoření 

množného čísla podstatných 

jmen (8., 9.) 

 Aplikace osvojených pravidel 

německého pravopisu (8., 9.) 

Žák se zapojí do jednoduché, pečlivě 

vyslovované konverzace dalších 

osob prostřednictvím běžných 

výrazů, poskytne požadované 
informace 

 Já a moje rodina (7., 8., 9.) 

 Svět kolem nás (7., 8., 9.) 

 Škola (7., 8., 9.) 

 Příroda (7., 8., 9.) 

 Volný čas (7., 8., 9.) 

 Reálie (7., 8., 9.) 

 Stravování (7., 8., 9.) 

 Město (8., 9.) 

 Péče o zdraví (8., 9.) 

 Nakupování (8., 9.) 

 Společenské obraty (9.) 

 Domov – můj byt (9.) 

 Město (9.) 

 Cestování (dopravní 

prostředky, výhody a nevýhody 

dopravních prostředků) (9.) 

 Sporty (9.) 

 Lidské tělo (9.) 

 Oblékání (9.) 

 Německo (9.) 

 Rakousko (9.) 

 

 

  

 Představí sebe a svou 

rodinu 

 Zahájí a ukončí rozhovor 

 Pozdraví a odpoví na 

pozdrav 

 Vyjmenuje a na 

příkladech uvede barvy 

 Pojmenuje věci ve třídě a 

své věci 

 Aktivně reaguje na 

pokyny 

 Popíše svůj rozvrh hodin 

 Vyjmenuje své činnosti 

během roku a prázdnin a 

odpoví na otázku kolik je 

hodin 

 Vyjmenuje dny v týdnu, 

měsíce a roční období 

 Popíše počasí 

 Pojmenuje zvířata a 

uvede, které zvíře má 

doma 

 Popíše svůj denní a 

týdenní plán 

 Pojmenuje potraviny, 

nápoje, jídla 

 Ukáže na mapě německy 

mluvící země, vyjmenuje 

hlavní města 

 Uvede shody a odlišnosti  

mezi českými a 

německými svátky a 

tradicemi 

 Stručně popíše na vesnici 

a ve městě 
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OČEKÁVANÉ  

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ  

TÉMATA 

 Vyjmenuje běžné nemoci 

a popíše své zdravotní 

problémy 

 Předvede simulovanou 

scénku v obchodě 

 Objedná si jídlo 

v restauraci 

 Ukáže na mapě německy 

mluvící země, vyjmenuje 

hlavní města 

 Uvede shody a odlišnosti  

mezi českými a 

německými svátky a 

tradicemi 

 Stručně popíše na vesnici 

a ve městě 

 Vyjmenuje běžné nemoci 

a popíše své zdravotní 

problémy 

 Předvede simulovanou 

scénku v obchodě 

 Objedná si jídlo 

v restauraci 

 Ukáže na mapě německy 

mluvící země, vyjmenuje 

hlavní města 

 Uvede shody a odlišnosti  

mezi českými a 

německými svátky a 

tradicemi 
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5.2.4 Název vyučovacího předmětu: MATEMATIKA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu  

Předmět MATEMATIKA se vyučuje v 6. až 9. ročníku. Od 6. do 8. ročníku je dotován 

4 hodinami týdně. V 9. ročníku je posílena další hodinou navíc, takže je dotována 5 hodinami 

týdně. Tato hodina je určena pro další přípravu žáků na přijímací zkoušky a procvičování 

souhrnných složitějších úloh, které vyžadují propojení znalostí z předchozích ročníků. 

 

Organizační vymezení 

Výuka probíhá v kmenové učebně, v počítačové učebně, v interaktivní učebně a formou 

projektových dnů.  

 

Obsahové vymezení 

V předmětu Matematika realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru 

Matematika a její aplikace RVP ZV v plném rozsahu. Dále jsou v 9. ročníku zařazeny souhrnné 

úlohy k přijímacím zkouškám. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

Svým pojetím navazuje především na žákovské výstupy vzdělávací oblasti Matematika a její 

aplikace pro 1. stupeň ZŠ, ale také na výstupy ostatních vzdělávacích oblastí. Důraz je kladen 

na osvojování vědomostí a dovedností potřebných pro orientaci v praktickém životě. Vytváří 

předpoklady pro úspěšné uplatnění ve většině oborů profesionální přípravy i různých směrů 

studia na středních školách. Rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, 

tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku. 

Využívají se metody a formy práce založené především na spolupráci žáků (práce ve dvojicích 

a malých skupinách). Vzájemně se učí, prezentují a řeší úlohy. Jsou schopni provést rozbor 

problému, plán jeho řešení, zvolit postup k jeho vyřešení a výsledky vyhodnotit. Poznatky a 

dovednosti získané v matematice jsou předpokladem k poznávání přírodovědných oborů, 

ekonomiky, techniky a využití výpočetní techniky. 

Hodnocení žáka vychází z jeho schopnosti aplikovat získané vědomosti a znalosti. Posuzuje se 

také jeho schopnost pracovat s různými zdroji  (internet, odborná literatura, informace z medií 

apod.), schopnost členit poznatky na důležité a méně důležité, samostatně se vyjadřovat  a 

vysvětlovat, spolupracovat, přemýšlet a řešit úlohy, obhajovat vlastní názory. 

 

Kompetence k učení 

 žáci se učí vybírat a využívat pro efektivní učení vhodné způsoby 

 žáci operují s obecně užívanými termíny, znaky a symboly  

 žáci se seznamují s několika různými postupy řešení  

 žáci si rozvíjejí kreativitu a učební dovednosti žáků potřebné k samostatnému učení 

(práce s matematickými tabulkami, kalkulátory, rýsovacími potřebami, internetovými 

stránkami s matematickou tématikou, matematickými programy na PC) 

 

Kompetence k řešení problémů 

 žáci se učí samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení 

 žáci při řešení problémů užívají logické, matematické a empirické postupy 
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 žáci si posilují schopnost využívat vlastních zkušeností, individuálního přístupu, 

znalostí a kreativity při řešení problémů 

 žáci vyhledávají informace k řešení problému 

 

Kompetence komunikativní 

 žáci se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu (ústně 

i písemně) 

 žáci dostávají prostor pro samostatné řešení zadaných problémů a jejich ústní 

i písemnou obhajobu 

 žáci se učí aplikovat matematické postupy v praxi 

 žáci se seznamují s historií matematiky 

 

Kompetence sociální a personální 

 žáci se učí účinně spolupracovat ve skupině  

 žáci se učí při práci ve skupině převzít určitou roli  

 žáci se učí vytvořit příjemnou atmosféru  

 žáci se učí chovat jak k talentovaným spolužákům, tak i k žákům s poruchami učení 

 žáci si vytváří pozitivní představu o sobě samém 

 

Kompetence občanské 

 žáci se učí respektovat přesvědčení druhých 

 žáci se učí rozhodovat zodpovědně podle dané situace 

 žáci dostávají prostor k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu 

 žáci se učí respektování věkových, intelektových, sociálních a etnických zvláštností 

ostatních žáků 

 

Kompetence pracovní 

 žáci se učí zpracovávat data pozorováním a měřením 

 žáci se učí samostatnosti, vytrvalosti a přesnosti při řešení problémů 

 žáci se učí dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Matematika 

 

Ročník: 6. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: žák prování početní operace v oboru 

přirozených čísel 
 přirozená čísla 

 čtení a zápis čísla 

v desítkové soustavě 

 zobrazení čísel na číselné 

ose 

 početní operace 

s přirozenými čísly 

 druhy čar a jejich popis 

 

 čte, zapisuje a porovnává 

přirozená čísla 

 provádí početní operace 

s přirozenými čísly zpaměti 

i písemně 

 provádí odhady a kontrolu 

výpočtů 

 zaokrouhluje přirozená čísla 

 rozlišuje druhy čar 

 používá technické písmo 

k popisu geometrických 

útvarů 
ŽÁK: určuje velikost úhlu měřením 

a výpočtem 
 úhel, rýsování a přenášení 

úhlu 

 osa úhlu 

 jednotky velikosti úhlu 

a měření velikosti úhlu 

 ostrý, pravý, tupý, přímý, 

nekonvexní a plný úhel 

 dvojice úhlů a jejich 

vlastnosti 

 sčítání a odčítání úhlů 

 mnohoúhelníky – pravidelný 

šesti a osmiúhelník 

(konstrukce) 

 

 definuje úhel jako část roviny 

 určuje velikost úhlu pomocí 

úhloměru, sestrojí úhel dané 

velikosti 

 sestrojí osu úhlu 

 pozná vedlejší, vrcholové, 

souhlasné a střídavé úhly 

a porovná jejich velikost 

 sčítá a odčítá úhly, určí 

násobek úhlů  

 rozumí pojmu mnohoúhelník, 

umí sestrojit pravidelný 

šestiúhelník a osmiúhelník 
ŽÁK: užívá různé způsoby kvantitativního 

vyjádření vztahu celek – část 

(přirozeným číslem, zlomkem,, 

desetinným číslem) 

 desetinná čísla – zápis, 

znázorňování 

 porovnávání desetinných 

čísel 

 zaokrouhlování desetinných 

čísel 

 jednotky délky, hmotnosti 

a obsahu 

 násobení a dělení 

desetinných čísel 

 

 znázorní desetinné číslo na 

číselné ose 

 porovná dvě a více 

desetinných čísel 

 používá a převádí jednotky 

obsahu, délky a hmotnosti 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: zaokrouhluje a provádí odhady s danou 

přesností, účelně využívá kalkulátor 
 desetinná čísla – zápis, 

znázorňování 

 porovnávání desetinných 

čísel 

 zaokrouhlování desetinných 

čísel 

 jednotky délky, hmotnosti 

a obsahu 

 násobení a dělení 

desetinných čísel 

 

 znázorní desetinné číslo na 

číselné ose 

 porovná dvě a více 

desetinných čísel 

 zaokrouhluje desetinná čísla 

s danou přesností (na stovky, 

desítky, jednotky, desetiny, 

setiny) 
ŽÁK: charakterizuje a třídí základní rovinné 

útvary; načrtne a sestrojí obraz 

rovinného útvaru ve středové  a osové 

souměrnosti, určí osově a středově 

souměrný útvar 

 shodné útvary 

 osová souměrnost 

 osově souměrné útvary 

 středová souměrnost 

 středově souměrné útvary 

 

 pozná základní rovinné 

útvary: přímka, polopřímka, 

úsečka, úhel, trojúhelník, 

čtyřúhelník, pravidelné 

mnohoúhelníky, kružnice, 

kruh 

 odhaduje obsah i obvod 

útvarů pomocí čtvercové sítě 

 určí výpočtem obsah 

(v jednodušších případech) 

trojúhelníku, čtverce, 

obdélníku, rovnoběžníku, 

lichoběžníku, kruhu 

 rozhodne, zda je útvar osově 

souměrný 

 určí osy souměrnosti 

rovinného útvaru 

 sestrojí obraz jednoduchého 

rovinného útvaru osově 

souměrného 

 rozhodne, zda je útvar 

středově souměrný 

 určí střed souměrnosti 

 načrtne a sestrojí obraz 

rovinného útvaru ve středové 

a osové souměrnosti 
ŽÁK: načrtne a sestrojí rovinné útvary; 

zdůvodňuje a využívá polohové 

a metrické vlastnosti základních 

rovinných útvarů při řešení úloh a 

jednoduchých praktických problémů: 

využívá potřebnou matematickou 

symboliku 

 opakování úhlů 

 součet vnitřních úhlů 

v trojúhelníku 

 typy trojúhelníků 

 



 194 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 načrtne rovinný útvar podle 

slovního zadání 

 provede jednoduché 

konstrukce (např. osa úsečky, 

čtverec se zadanou stranou, 

trojúhelník se zadanými 

stranami, úhel dané velikosti, 

rovnoběžka a kolmice daným 

bodem) 

 ověří, zda výsledný útvar 

odpovídá zadání 

 vypočítá velikost třetího 

vnitřního úhlu v trojúhelníku 

 sestrojí výšky, těžnice 

a střední příčky trojúhelníku 

 sestrojí kružnici opsanou 

a vepsanou trojúhelníku 

 výšky, těžnice, střední 

příčky trojúhelníku 

 kružnice trojúhelníku opsaná 

a vepsaná 

ŽÁK: charakterizuje a třídí základní rovinné 

útvary 
 opakování úhlů 

 součet vnitřních úhlů 

v trojúhelníku 

 typy trojúhelníků 

 výšky, těžnice, střední 

příčky trojúhelníku 

 kružnice trojúhelníku opsaná 

a vepsaná 

 

 rozliší trojúhelníky podle 

velikosti jeho vnitřních úhlů, 

uvede vlastnosti 

rovnostranného 

a rovnoramenného 

trojúhelníku 

 využívá při výpočtech součet 

vnitřních úhlů v trojúhelníku 
ŽÁK: modeluje a řeší situace s využitím 

dělitelnosti v oboru přirozených čísel 
 dělitel 

 násobek 

 znaky dělitelnosti 

přirozenými čísly 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 9, 10 

 prvočísla a čísla složená 

 společní dělitelé a společné 

násobky 

 největší společný dělitel, 

nejmenší společný násobek 

OSV – Rozvoj 

schopností poznávání 
 určí všechny dělitele daného 

přirozeného čísla 

 určí zadaný počet prvních 

násobků daného přirozeného 

čísla 

 uvede a využívá kritéria 

dělitelnosti čísly 2, 3, 4, 5, 6, 

8, 9, 10 

 rozlišuje pojmy prvočíslo 

a složené číslo; společný 

dělitel a společný násobek 

 rozloží (dvojciferné) složené 

číslo na součin prvočísel 

 určí největšího společného 

dělitele a nejmenší společný 

násobek daných přirozených 

čísel 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: určuje a charakterizuje základní 

prostorové útvary (tělesa), analyzuje 

jejich vlastnosti 

 krychle a kvádr jejich sítě 

 povrch a objem krychle 

a kvádru 

 jednotky objemu 

 zobrazování těles ve volném 

rovnoběžném promítání 

 

 rozliší krychli a kvádr 

 načrtne a sestrojí síť krychle 

a kvádru včetně vyznačení 

viditelných a neviditelných 

hran 

 načrtne krychli a kvádr ve 

volném rovnoběžném 

promítání 

 sestrojí krychli ve volném 

rovnoběžném promítání 
ŽÁK: odhaduje a vypočítá objem a povrch 

těles 
 krychle a kvádr jejich sítě 

 povrch a objem krychle 

a kvádru 

 jednotky objemu 

 zobrazování těles ve volném 

rovnoběžném promítání 

 

 vypočítá povrch a objem 

krychle 

 vypočítá povrch a objem 

kvádru 

 převádí jednotky objemu 

 

 

Předmět: Matematika 

 

Ročník: 7. ročník 

 

OČEKÁVANÉ  

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ  

TÉMATA 

ŽÁK: Opakování učiva 6. ročníku 

 desetinná čísla 

 dělitelnost přirozených čísel 

 úhly 

 osová souměrnost 

 trojúhelník 

 kvádr, krychle 

 

 zapíše a uspořádá desetinná 

čísla na číselné ose a provádí 

početní operace 

 určí a užívá násobky a 

dělitele včetně nejmenšího 

společného násobku a 

největšího společného dělitele 

 sestrojí trojúhelník podle vět 

(sss, sus, usu) a dokáže si 

ověřit sestrojení trojúhelníku 
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OČEKÁVANÉ  

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ  

TÉMATA 

pomocí trojúhelníkové 

nerovnosti 

 je schopen sestrojit výšky, 

těžnice trojúhelníku, kružnici 

opsanou a vepsanou 

 vypočítá povrch a objem 

a využívá znalosti při řešení 

slovních úloh z praxe 
ŽÁK: žák provádí početní operace v oboru 

racionálních čísel 
Zlomky 

 celek a jeho část 

 rozšiřování zlomků 

 krácení zlomků 

 porovnávání zlomků 

 zlomky, desetinná a smíšená 

čísla 

 sčítání zlomků 

 odčítání zlomků 

 násobení zlomků 

 dělení zlomků 

 

 vyjádří zlomkem část celku 

 provádí základní úpravy 

zlomků (rozšiřuje a krátí 

zlomek, vyjádří zlomek 

v základním tvaru, převádí 

zlomek na smíšené číslo 

a naopak) 

 porovná dané zlomky 

 vyjádří kladné racionální 

číslo zlomkem, desetinným 

číslem, případně smíšeným 

číslem 

 provádí základní početní 

operace se zlomky 

 vypočítá slovní úlohy se 

zlomky 
ŽÁK: prování početní operace v oboru celých 

čísel 
Celá čísla 

 znázorňování celých čísel 

 čísla navzájem opačná 

 absolutní hodnota celého 

čísla 

 porovnávání celých čísel 

 sčítání celých čísel 

 odčítání celých čísel 

 násobení celých čísel 

 dělení celých čísel 

 

 znázorní celé číslo na číselné 

ose 

 určí absolutní hodnotu 

daného čísla 

 porovná daná celá čísla 

 provádí základní početní 

operace s celými čísly 

 dodržuje pravidla pro pořadí 

početních operací v oboru 

celých a racionálních čísel 

 řeší jednoduché úlohy 

v oboru celých čísel 
ŽÁK: provádí početní operace  oboru 

racionálních čísel; analyzuje a řeší 

jednoduché problémy, modeluje 

konkrétní situace, v nichž využívá 

matematický aparát v oboru celých 

a racionálních čísel 

Racionální čísla 

 racionální čísla 

 porovnávání racionálních 

čísel 

 sčítání, odčítání, násobení 

a dělení racionálních čísel 

 

 vyznačí na číselné ose 

racionální číslo a číslo 

k němu opačné 
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OČEKÁVANÉ  

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ  

TÉMATA 

 vyjádří dané racionální číslo 

zlomkem, desetinným číslem 

 porovná daná racionální čísla 

 sčítá, odčítá, násobí, dělí 

racionální čísla 

 dodržuje pravidla pro pořadí 

početních operací v oboru 

racionálních čísel 

 popíše konkrétní situace 

s využitím racionálních čísel 
ŽÁK: Shodnost 

 shodnost geometrických 

útvarů 

 shodnost trojúhelníků 

 věty o shodnosti 

trojúhelníků 

 

 pozná shodné geometrické 

útvary a v jednoduchých 

případech danou shodnost 

zapíše pomocí matematických 

symbolů 

 používá věty o shodnosti 

trojúhelníků k určení, zda 

jsou dva trojúhelníky shodné 

a ke konstrukci trojúhelníků 
ŽÁK: Středová souměrnost 

 středová souměrnost 

 středově souměrné útvary 

 

 načrtne a sestrojí obraz 

rovinného útvaru ve středové 

souměrnosti, určí středově 

souměrný útvar 
ŽÁK: řeší modelováním a výpočtem situace 

vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky 

map a plánů 

Poměr 

 poměr 

 rozšiřování a krácení 

poměru 

 postupný poměr 

 počítání s poměry, slovní 

úlohy 

 měřítko plánu a mapy 

 

 rozlišuje pořadí členů 

v poměru 

 uvede poměr v základním 

tvaru 

 řeší slovní úlohy s využitím 

poměru 

 využívá daný poměr 

v reálných situacích 

 stanoví poměr ze zadaných 

údajů 

 pracuje s měřítky map a plánů 

a využívá je k výpočtu 
ŽÁK: určuje vztah přímé anebo nepřímé 

úměrnosti 
Přímá a nepřímá úměrnost 

 přímá úměrnost 

 trojčlenka 

 nepřímá úměrnost 

 graf přímé a nepřímé 

úměrnosti 

 

 rozliší přímou a nepřímou 

úměrnost z textu úlohy 

 s porozuměním použije 

trojčlenku v jednoduchých 
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OČEKÁVANÉ  

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ  

TÉMATA 

slovních úlohách na přímou či 

nepřímou úměrnost 

 vytvoří tabulku pro přímou 

a nepřímou úměrnost na 

základě textu úlohy  

 sestrojí graf přímé a nepřímé 

úměrnosti 
ŽÁK: zdůvodňuje a využívá polohové 

a metrické vlastnosti základních 

rovinných útvarů při řešení úloh 

a jednoduchých praktických problémů 

Čtyřúhelníky a hranoly 

 rovnoběžníky 

 obvod a obsah 

rovnoběžníku, obsah 

trojúhelníku 

 lichoběžník, obvod a obsah 

 hranol 

 síť hranolu 

 objem a povrch hranolu 

 

 pozná a znázorní základní 

druhy čtyřúhelníků 

 sestrojí daný rovnoběžník, 

vypočítá jeho obvod a obsah  

 pozná lichoběžník, vypočítá 

jeho obvod a obsah 

 určí výpočtem obvod 

trojúhelníku, čtverce, 

obdélníku, rovnoběžníku, 

lichoběžníku, kruhu 

 pozná hranol 

 narýsuje síť hranolu 

 vypočítá povrch a objem 

hranolu v jednoduchých 

případech 

 rozliší typy úhlů (ostrý, tupý, 

pravý, přímý), typy 

trojúhelníků a čtyřúhelníků 

 využívá při analýze praktické 

úlohy náčrtky, schémata, 

modely 
ŽÁK: užívá různé způsoby kvantitativního 

vyjádření vztahu celek – část 

(přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, 

desetinným číslem, procentem); řeší 

aplikační úlohy na procenta (i pro 

případ, že procentová část je větší než 

celek) 

Procenta 

 procenta 

 slovní úlohy na procenta 

 úrok 

 

 definuje procento jako setinu 

z celku 

 určí počet procent, je-li dána 

procentová část a základ 

 určí procentovou část, je-li 

dán procentový počet a 

základ 

 určí základ, je-li dán 

procentový počet a 

procentová část 
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OČEKÁVANÉ  

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ  

TÉMATA 

 řeší slovní úlohy na procenta 

 řeší jednoduché úlohy z praxe 

na jednoduché úrokování 

 užívá různé způsoby 

kvantitativního vyjádření 

vztahu celek – část: 

přirozeným číslem, poměrem, 

zlomkem, desetinným číslem, 

procentem 
ŽÁK: vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává 

data 
Užití diagramů OSV - Kreativita 

 vyhledá potřebné údaje 

v tabulce, diagramu a grafu 

 vyhledá a vyjádří vztahy mezi 

uvedenými údaji v tabulce, 

diagramu a grafu (četnost, 

aritmetický průměr, nejmenší 

a největší hodnota) 

 pracuje s časovou osou 

 převádí údaje z textu do 

tabulky, diagramu a grafu 

a naopak 

 samostatně vyhledává data 

v literatuře, denním tisku a na 

internetu 

 

 

 

Předmět: Matematika 

 

Ročník: 8. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: provádí početní operace v oboru celých 

a racionálních čísel,; užívá ve výpočtech 

druhou mocninu a odmocninu 

 druhá mocnina 

 druhá odmocnina 

 

 definuje druhou mocninu 

a odmocninu jako součin dvou 

stejných činitelů 

ŽÁK: zaokrouhluje a provádí odhady s danou 

přesností, účelně využívá kalkulátor 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 využívá pro kontrolu výsledků 

odhad 

 řeší slovní úlohy na využití 

druhé mocniny a odmocniny 

 účelně a efektivně využívá 

kalkulátor 

 odhadování a počítání 

druhých mocnin 

 odhadování a počítání 

druhých odmocnin 

 určování druhé mocniny 

a odmocniny pomocí 

tabulek a kalkulátoru 
ŽÁK: zdůvodňuje a využívá polohové 

a metrické vlastnosti základních 

rovinných útvarů při řešení úloh 

a jednoduchých praktických problémů; 

využívá potřebnou matematickou 

symboliku 

 Pythagorova věta 

 Pythagorova věta v rovině 

 Pythagorova věta v prostoru 

 

 vysloví znění Pythagorovy 

věty a použije ji při řešení 

úloh z praxe 

ŽÁK: provádí početní operace v oboru celých 

a racionálních čísel; užívá ve výpočtech 

druhou mocninu a odmocninu 

 mocniny s přirozeným 

mocnitelem 

 sčítání, odčítání, násobení, 

dělení a umocňování 

mocnin 

 

 

 zná zpaměti druhé mocniny 

celých čísel od 1 do 20 

a využívá je při výpočtech 

(i ke stanovení odpovídajících 

druhých odmocnin 

 provádí základní početní 

operace s mocninami 
ŽÁK: zaokrouhluje a provádí odhady s danou 

přesností, účelně využívá kalkulátor 
 určování třetí mocniny 

a odmocniny pomocí 

tabulek a kalkulátoru 

 rozvinutý zápis čísla 

v desítkové soustavě 

 

 určí rozvinutý zápis 

přirozeného čísla v desítkové 

soustavě 

 zapíše číslo v desítkové 

soustavě pomocí mocnin 10n 
ŽÁK: charakterizuje a třídí základní rovinné 

útvary 
 kružnice a kruh  

 rozlišuje pojmy kružnice 

a kruh 

ŽÁK: načrtne a sestrojí rovinné útvary  kružnice a přímka 

 vzájemná poloha dvou 

kružnic 

 

 

 rozliší sečnu, tečnu a vnější 

přímku 

ŽÁK: zdůvodňuje a využívá polohové 

a metrické vlastnosti základních 

rovinných útvarů při řešení úloh 

a jednoduchých praktických problémů; 

využívá potřebnou matematickou 

symboliku 

 Thaletova věta  
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 využívá polohové a metrické 

vlastnosti (Pythagorova věta, 

trojúhelníková nerovnost, 

vzájemná poloha bodů 

a přímek v rovině, vzdálenost 

bodu od přímky) k řešení 

geometrických úloh 

 využívá matematickou 

symboliku 

 vysloví znění Thaletovy věty 

a použije ji při řešení 

jednoduchých konstrukčních 

úloh 
ŽÁK: odhaduje a vypočítá obsah a obvod 

základních rovinných útvarů 
 obvod a obsah kruhu; délka 

kružnice 

 

 vypočítá obvod a obsah 

kruhu; délku kružnice 
ŽÁK: matematizuje jednoduché reálné situace 

s využitím proměnných; určí hodnotu 

výrazu 

 číselné výrazy 

 výrazy s proměnnými 

 

 určí hodnotu číselného výrazu 

se základními početními 

operacemi (sčítání, odčítání, 

násobení, dělení, druhá 

mocnina a odmocnina) včetně 

závorek 

 vypočte hodnotu výrazu pro 

dané hodnoty proměnných 

 vybere odpovídající výraz, 

který popisuje jednoduchou 

reálnou situaci 
ŽÁK: sčítá a násobí mnohočleny, provádí 

rozklad mnohočlenu na součin pomocí 

vzorců a vytýkáním 

 mnohočleny 

 sčítání a odčítání 

mnohočlenů 

 násobení mnohočlenů 

 rozklad mnohočlenů na 

součin 

 vzorce pro úpravy 

mnohočlenů 

 

 definuje mnohočlen jako 

součet (rozdíl) jednočlenů 

 využívá při úpravě výrazů 

vytýkání a vzorce (a+b)2,  

(a-b)2, (a2-b2) 

 využívá vlastnosti operací 

sčítání a násobení 

(komutativnost, asociativnost, 

distributivnost) při úpravě 

výrazů 
ŽÁK: určuje a charakterizuje základní 

prostorové útvary (tělesa), analyzuje 

jejich vlastnosti 

 válec a jeho síť  
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 načrtne a sestrojí síť válce 

ŽÁK: odhaduje a vypočítá objem a povrch 

těles; načrtne a sestrojí obraz 

jednoduchých těles v rovině 

 povrch a objem válce  

 vypočítá povrch a objem válce 

 rozpozná z jakých základních 

těles je zobrazené těleso 

složeno 
ŽÁK: formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 

rovnic a jejich soustav 
 řešení lineárních rovnic  

 řeší lineární rovnice pomocí 

ekvivalentních úprav rovnic 

ŽÁK: analyzuje a řeší jednoduché problémy, 

modeluje konkrétní situace, v nichž 

využívá matematický aparát v oboru 

celých a racionálních čísel 

 řešení slovních úloh pomocí 

lineárních rovnic 

 OSV – Řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

 OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace 

 řeší slovní úlohy o pohybu 

těles a o společné práci 

ŽÁK: využívá pojem množina bodů dané 

vlastnosti k charakteristice útvaru 

a k řešení polohových a nepolohových 

konstrukčních úloh 

 množiny bodů daných 

vlastností 

 konstrukce trojúhelníků 

 konstrukce čtyřúhelníků 

 

 pojmenuje základní množiny 

všech bodů dané vlastnosti 

(osa úhlu, osa rovinného pásu, 

osa úsečky, kružnice, 

Thaletova kružnice) 

 popíše kružnici, kruh 

a mezikruží jako množinu 

bodů daných vlastností 

(v rovině) 

 popíše přímku, osu úsečky, 

osu úhlu jako množinu bodů 

daných vlastností (v rovině) 

 sestrojí trojúhelník 

a čtyřúhelník podle různých 

prvků zadání 

 řeší geometrické úlohy 

početně 
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Předmět: Matematika 

 

Ročník: 9. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK:  dělení mnohočlenu 

jednočlenem 

 rozklad mnohočlenu 

 výrazy (úpravy výrazů 

pomocí vzorců, rozklad 

výrazů na součin) 

 pojem lomený výraz 

 početní operace s lomenými 

výrazy 

 

 dělí mnohočlen jednočlenem 

 rozkládá mnohočleny na 

součin 

 rozkládá výraz na součin 

(vytýkání, pomocí vzorců) 

 provádí početní operace 

s lomenými výrazy 
ŽÁK: užívá k argumentaci a při výpočtech 

věty o shodnosti a podobnosti 

trojúhelníků 

 podobnost geometrických 

útvarů 

 podobnost trojúhelníků 

 užití podobnosti 

 

 vysloví znění vět o 

podobnosti trojúhelníků a 

s porozuměním je použije 

k řešení praktických 

problémů 

 vyhledá z nabídky 

trojúhelníků dvojice 

shodných trojúhelníků 

 vyhledá z nabídky 

trojúhelníků dvojice 

podobných trojúhelníků 
ŽÁK: určuje vztah přímé anebo nepřímé 

úměrnosti 
 funkce, vlastnosti funkcí 

 přímá úměrnost 

 lineární funkce 

 nepřímá úměrnost 

 

 

ŽÁK: vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 

grafem 
 funkce, vlastnosti funkcí 

 přímá úměrnost 

 lineární funkce 

 nepřímá úměrnost 

 

 pozná funkční závislost 

z textu úlohy, z tabulky, 

z grafu a z rovnice 

 přiřadí funkční vztah 

vyjádřený tabulkou 

k příslušnému grafu a naopak 

 vyčte z grafu podstatné 

informace (např. nejmenší 

a největší hodnota, růst, 

pokles) 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 rozlišuje rostoucí a klesající 

funkci 

 určí definiční obor funkce, 

obor hodnot funkce a hodnotu 

přiřazenou k číslu 

z definičního oboru 

 pozná lineární funkci, 

konstantní funkci a přímou 

a nepřímou úměrnost 

z rovnice nebo grafu 
ŽÁK: matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím funkčních vztahů; 

porovnává soubory dat 

 funkce, vlastnosti funkcí 

 přímá úměrnost 

 lineární funkce 

 nepřímá úměrnost 

 

 vybere odpovídající funkční 

vztah, který popisuje 

jednoduchou reálnou situaci 

 porovnává kvantitativní 

vztahy, které jsou uvedeny 

v různých tabulkách nebo 

v tabulce a diagramu 
ŽÁK: formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 

rovnic a jejich soustav 
 soustava dvou lineárních 

rovnic se dvěma neznámými 

 slovní úlohy řešené pomocí 

soustav lineárních rovnic 

 

 vyřeší rovnici a soustavu 

dvou jednoduchých lineárních 

rovnic pomocí ekvivalentních 

úprav 

 řeší slovní úlohy pomocí 

rovnice a soustavy rovnic (i 

na směsi a roztoky) 

 ověří správnost řešení slovní 

úlohy 
ŽÁK: určuje a charakterizuje základní 

prostorové útvary (tělesa) analyzuje 

jejich vlastnosti 

 jehlan, síť jehlanu 

 kužel, síť kužele 

 koule 

 

 načrtne jehlan, načrtne 

a sestrojí síť jehlanu 

 načrtne kužel a jeho síť 

 rozpozná mnohostěny 

(krychle, kvádr, kolmý 

hranol, jehlan) a rotační tělesa 

(válec, kužel, koule) 

 používá pojmy podstava, 

hrana, stěna, vrchol, tělesová 

a stěnová úhlopříčka 
ŽÁK: odhaduje a vypočítá objem a povrch 

těles 
 povrch a objem jehlanu, 

kužele a koule 

 

 odhaduje a vypočítá povrch 

krychle, kvádru a válce 



 205 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 odhaduje a vypočítá objem 

krychle, kvádru a válce 

 vypočítá objem a povrch 

jehlanu 

 vypočítá objem a povrch 

kužele 

 vypočítá objem a povrch 

koule 

 používá a převádí jednotky 

objemu 
ŽÁK: načrtne a sestrojí sít základních těles  jehlan, síť jehlanu 

 kužel, síť kužele 

 koule 

 

 používá pojmy síť tělesa, 

plášť, podstava 

 rozpozná sítě základních těles 

(krychle, kvádr, kolmý 

hranol, jehlan, válec, kužel) 

 načrtne jehlan, načrtne 

a sestrojí síť jehlanu 

 Načrtne kužel a jeho síť 
ŽÁK: načrtne a sestrojí obraz jednoduchých 

těles 
 jehlan, síť jehlanu 

 kužel, síť kužele 

 koule 

 

 načrtne jehlan, načrtne 

a sestrojí síť jehlanu 

 načrtne kužel a jeho síť 

ŽÁK: analyzuje a řeší aplikační geometrické 

úlohy s využitím osvojeného 

matematického aparátu; užívá logickou 

úvahu a kombinační úsudek při řešení 

úloh a problémů, nalézá různá řešení 

předkládaných nebo zkoumaných 

situací; řeší úlohy na prostorovou 

představivost, aplikuje a kombinuje 

poznatky a dovednosti z různých 

tematických a vzdělávacích oblastí 

  

 vyhledá v textu úlohy 

potřebné údaje a vztahy 

 řeší jednoduchou úlohu 

 ověří výsledek úlohy 

  

ŽÁK: matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím funkčních vztahů 
 goniometrické funkce  

 rozlišuje, užívá a zapisuje 

goniometrické funkce 

 užívá funkce k řešení 

praktických úloh 
ŽÁK: vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává 

data 
 statistická šetření  
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 vyjádří funkční závislost 

z praktického života tabulkou, 

grafem, diagramem, 

nákresem, schématem a 

rovnicí 

 diagramy 

 aritmetický průměr 

 OSV – Kooperace a 

kompetice 

ŽÁK: porovnává soubory dat  statistická šetření  

 diagramy 

 aritmetický průměr 

 EV – Vztah člověka k 

prostředí  vyjádří funkční závislost 

z praktického života tabulkou, 

grafem, diagramem, 

nákresem, schématem a 

rovnicí 
ŽÁK: matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím funkčních vztahů 
 opakování procent 

 termíny z finanční 

matematiky 

 věřitelé a dlužníci 

 jednoduché a složené 

úročení 

 úrokovací období 

 opakovaný vklad 

 OSV – Řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

 vypočítá dluh resp. úrok 

z vkladu v jednoduchých 

příkladech pro jednoduché 

i složené úročení a pro 

jednorázový i opakovaný 

vklad 
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5.2.5 Název vyučovacího předmětu: INFORMATIKA 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu 

Předmět Informatika se na druhém stupni vyučuje v 6. a 7. ročníku. Vzdělávací obsah předmětu 

je v obou ročnících realizován jednou hodinou týdně a je posílen jednou hodinou disponibilní 

časové dotace. Navýšení hodin je využito k tomu, aby žáci zvládli pokročilou úroveň užívání 

informační a digitální technologie a dovedli využívat své znalosti a dovednosti i při realizaci 

ostatních vyučovacích předmětů. Učivo vychází z toho, že žák zvládá základy práce na počítači, 

úvodní opakování tuto úroveň sjednocuje a vytváří tak podmínky pro zpracování projektu 

ročníkové práce. 

 

Obsahové vymezení předmětu 

V předmětu Informatika realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru 

Informační a komunikační technologie, vzdělávací oblasti Informační a komunikační 

technologie RVP ZV v plném rozsahu. 

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. 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 předmětu Informatika jsou integrována tato průřezová témata: Výchova demokratického 

občana – VDO, Osobnostní a sociální výchova – OSV a Mediální výchova – MV. 

 

Organizační vymezení předmětu 

Při výuce předmětu Informatika se třídy mohou dělit na skupiny dle celkového počtu žáků  

ve třídě. Výuka probíhá zpravidla v počítačové učebně.  

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

 Vedeme 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. 

 Umožníme žákům využívat svých poznámek při praktických úkolech, vedeme žáky  

k pořizování takových poznámek, které jim pak pomohou při praktické práci 

s technikou 

 

Kompetence k řešení problémů 

 vedeme žáky k tvořivému přístupu při řešení zadaných úkolů, k poznání, že v životě se 

při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat 

s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více 

 vedeme žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení 

do konce 
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Kompetence komunikativní 

 využíváme vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím 

elektronické pošty 

 při komunikaci dodržujeme vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou 

technologii, náležitosti apod.) 

 

Kompetence sociální a personální 

 při práci žáky vedeme ke kolegiální radě či pomoci, práci v týmu, rozdělování  

a plánování práce, dodržování časového harmonogramu apod. 

 žáci jsou přizváni k hodnocení prací – žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, 

při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat,  

že každý člověk je různě chápavý a zručný 

 

Kompetence občanské 

 seznamujeme žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, 

autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla …) tím, že je musí 

dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání 

své heslo …) 

 vedeme žáky při zpracování informací ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení,  

ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Informatika 

 

Ročník: 6. – 7. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: ověřuje věrohodnost informací 

a informačních zdrojů, posuzuje jejich 

závažnost a vzájemnou návaznost 

Práce s informacemi 

 vyhledávání informací 

v informačních zdrojích, 

informační zdroje (web, e-mail, 

knihovny, informační střediska 

…) 

 zpracování informací 

 vytvoření výstupního dokumentu 

 6. ročník MV – Stavba 

mediálních sdělení 

 

 6. ročník MV - 

Fungování a vliv médií 

ve společnosti 

  

 k zadanému tématu dokáže 

vyhledat informace, zpracovat je 

a s využitím dostupného SW 

vytvořit písemný výstup splňující 

formální i estetické nároky. 
ŽÁK: ovládá práci s textovými a grafickými editory 

i tabulkovými editory a využívá vhodných 

aplikací 

 Textové editory (Word) 

 uložen, otevření souboru, pohyb 

v dokumentu (klávesnice, myš) 

 označení části textu do bloku 

(klávesnice, myš) 

 OSV - Kreativita 

  

 pracuje s textovým editorem. 

 pracuje s tabulkovým editorem. 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 dokáže vytvořit tabulku, upravit 

její vzhled, vyplnit ji daty (text, 

čísla) nebo obrázky. 

 kopírování, přesun částí textu 

psaní, oprava textu (vel. pís. 

s diakritikou, další znaky) 

 formát písma a odstavce (menu, 

panel nástrojů) 

 vložení obrázku – galerie písma, 

galerie obrázků, automatické 

tvary  

 formát obrázku (velikost, barvy 

a čáry – výplň a ohraničení) 

 vložení obrázku ze souboru 

(ohraničení, obtékání) 

 tvorba tabulek vč. úpravy jejich  

 vzhledu, pojmy buňka, sloupec, 

řada 
ŽÁK: uplatňuje základní estetická a typografická 

pravidla pro práci s textem a obrazem 
Textové editory (Word) 

 formát písma a odstavce 

(připomenutí) 

 styly – přidělení, upravení, 

vytvoření nového, generování 

obsahu 

 vložení jakéhokoliv obrázku 

 číslování stránek, vzhled stránky 

(velikost, okraje) 

 

Tabulkové procesory (Excel) 

 k čemu slouží 

 pojmy buňka, sloupec, řada 

 označení buněk 

 vytvoření tabulky, zadávání dat, 

formát buňky 

 práce s jednoduchými vzorci 

(součet, rozdíl, násobení, dělení) 

 vytvoření grafu na základě 

tabulky 

 vložení tabulky a grafu do 

textového editoru 

 

 dokáže otevřít existující soubor 

upravit vlastnosti písma 

a odstavce, příp. vložit obrázek, 

změnit jeho vlastnosti a umístit 

jej v textu. 

 dokáže uložit změny na stejné 

místo nebo jinam, příp. pod 

jiným názvem. 

 dokáže upravit vzhled 

dokumentu, chápe význam stylů 

a dokáže je prakticky používat. 

 s citem dokáže uplatnit obrázky 

v textu. 

 má plně pod kontrolou 

uspořádání textu a dalších 

objektů na stránce.  

 dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji 

číselnými hodnotami a upravit 

její vzhled. 

 s daty pomocí vzorců dokáže 

provádět jednoduché operace. 

 dokáže vytvořit graf. 

 tabulku a graf dokáže různými 

způsoby vložit do textového 

editoru. 
ŽÁK: pracuje s informacemi v souladu se zákony 

o duševním vlastnictví 
Software 

 druhy softwaru (trialware, 

freeware) 

 

 orientuje se v rozdělení softwaru 

a rozumí licenční politice 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 při své práci používá citace 

a uvádí zdroje informací 

 ochrana práv k duševnímu 

vlastnictví, copyright, informační 

etika 

 skupiny softwaru podle použití 

 základní přípony 

  

ŽÁK: používá informace z různých informačních 

zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy 

mezi údaji 

WWW = world wide web 

 pohyb po webu: 

- přes hypertextové odkazy 

- známá adresa 

- vyhledávání 

- ukládání z webu: 

- obrázek 

- celá stránka 

- vykopírování části textu 

 

 na webu dokáže vyhledat stránku 

o určitém tématu. 

 web používá jako zdroj 

informací. 

ŽÁK: zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 

informace v textové, grafické a multimediální 

formě 

Práce s informacemi 

 vyhledávání informací 

v informačních zdrojích, 

informační zdroje (web, e-mail, 

knihovny, informační střediska 

…) 

 zpracování informací 

 vytvoření výstupního dokumentu 

 6. ročník MV – 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a 

reality 

 

 MV – fungování a vliv 

médií ve společnosti 

 na základě znalostí práce 

s textem a grafikou dokáže 

zpracovat písemnou práci na 

zadané téma, která splňuje 

zadané požadavky. 

 k zadanému tématu dokáže 

vyhledat informace, zpracovat je 

a s využitím dostupného SW 

vytvořit písemný výstup splňující 

formální i estetické nároky. 

ŽÁK: zpracuje a prezentuje na uživatelské 

úrovni informace v textové, grafické a 

multimediální formě 

Prezentace a zpracování 

informací 

 zpracování informací 

 základy prezentování 

 tvorba prezentace 

 využití prezentační techniky a  

  

 7. ročník MV – 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a 

reality 

 7. ročník zpracování 

informací 

 

 MV – fungování a vliv 

médií ve společnosti 

 na základě znalostí práce 

s textem a grafikou dokáže 

zpracovat písemnou práci na 

zadané téma, která splňuje 

zadané požadavky. 

 k zadanému tématu dokáže 

vyhledat informace, zpracovat 

je a s využitím dostupného SW 

vytvořit písemný výstup 

splňující formální i estetické 

nároky. 
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5.2.6 Název vyučovacího předmětu: DĚJEPIS 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

 

Časové vymezení předmětu 

Předmět Dějepis se vyučuje v 6. až 9. ročníku. Vzdělávací obsah předmětu Dějepis je 

realizován v každém ročníku po dvou hodinách týdně. 

 

Obsahové vymezení předmětu 

V předmětu Dějepis realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Dějepis, 

vzdělávací oblasti Člověk a společnost RVP ZV v plném rozsahu. 

Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním 

posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, 

především ve smyslu předávání historické skutečnosti. Důležité je zejména poznávání dějů, 

skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu 

naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny 

současných společenských jevů. 

V předmětu Dějepis jsou integrována tato průřezová témata Výchova demokratického občana 

– VDO, Osobnostní a sociální výchova – OSV, Multikulturní výchova – MKV, Výchova 

k myšlení v evropských a globálních souvislostech- EGS, Environmentální výchova – EV 

a Mediální výchova – MV. 

 

 

Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá zpravidla v kmenových učebnách. Žák by si měl osvojit dovednosti práce 

s jednoduššími i složitějšími dokumenty různého charakteru a využívat je jako zdroj informací. 

Měl by se naučit orientovat se v historických, etických, politických i dalších faktech a přitom 

si utvářet svůj vlastní hodnotový systém, který by měl umět i přiměřeně obhajovat. 

 

Těmto cílům odpovídají formy práce, vyučovací metody a pracovní postupy. 

K nejefektivnějším patří práce s učebnicí, historickými mapami, přístupnějšími historickými 

dokumenty, odbornou literaturou v žákovské knihovně, dialogické metody a řešení 

přiměřených úkolů s využíváním poznatků, které žáci získali v jiných učebních předmětech, 

z četby historické beletrie, z rozhlasových a televizních pořadů, návštěv historických expozic, 

výstav, muzeí, kulturních památek apod. 

Žáci využívají i prostředky výpočetní techniky, kde se učí prostřednictvím výukových 

programů i internetu hledat různé varianty a postupy řešení problémů a tím i logického 

vyvozování závěrů. Nedílnou součástí výuky je i projektové vyučování. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

 používáme aktivní formy práce v hodinách, zařazujeme řadu aktivačních metod, které 

žákům přiblíží problematiku dějin kultury a přínosu jednotlivých států, oblastí 

a civilizací pro rozvoj vzdělanosti 

 předkládáme žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů (encyklopedie, PC, 

internet …) 

 podporujeme rozvoj schopnosti logického a abstraktního myšlení zařazováním 

problémových úkolů 
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 vedeme žáky k posouzení vlastního pokroku a kritickému hodnocení svých výsledků, 

k vyvození závěrů a jejich využití pro budoucnost 

 

Kompetence k řešení problémů 

 vedeme žáky k provádění rozboru problémů, k volbě správného postupu řešení 

a k vyhodnocení správnosti výsledků vzhledem k zadanému úkolu 

 pracujeme s kvízy, křížovkami, hádankami, doplňovačkami, slepými mapami 

a s dalšími zábavnými formami práce 

 zařazujeme exkurze, samostatné práce – referáty, projekty 

 

Kompetence komunikativní 

 umožníme žákům při diskuzích na daná témata formulovat a vyjadřovat své myšlenky, 

naslouchat promluvám druhých, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuze, 

obhájit svůj názor a vhodně argumentovat 

 pomocí skupinové práce a projektové výuky vedeme žáky ke komunikaci ve skupině 

 při referátech učíme žáky vyjadřovat se výstižně a v logickém sledu 

 umožníme žákům poznávat různé typy textů (jako mapy, grafy, diagramy) a dokumentů 

(videozáznamy, obrazy) 

 vedeme žáky i k využívání neverbální komunikace v rámci dramatizace či živých 

obrazů historických událostí 

 

Kompetence sociální a personální 

 navozujeme dostatek situací, které umožní žákům účinně spolupracovat ve skupině 

a tím ovlivňovat kvalitu společné práce 

 umožníme žákům podílet se na vytváření příjemné atmosféry v týmu na základě 

ohleduplnosti a tím přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů 

 

Kompetence občanské 

 učíme žáky respektovat, chránit a ocenit naše tradice a kulturní a historické dědictví při 

návštěvách muzeí, divadel a historických památek 

 vedeme je k aktivnímu zapojování se do kulturního dění ve městě účastí v soutěžích 

a olympiádách 

 rozvíjíme u žáků chápání základních principů zákonů a společenských norem a chování 

podle nich 

 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky k využívání znalostí a zkušeností získaných při vyučovacím procesu 

v zájmu jejich dalšího rozvoje s ohledem na jejich další budoucnost 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Dějepis 

 

Ročník: 6. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: uvede konkrétní příklady důležitosti 

a potřebnosti dějepisných poznatků 

 

Člověk v dějinách 

 význam zkoumání dějin, 

archeologie 

 

 
ŽÁK: uvede příklady zdrojů informací 

o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou 

tyto zdroje shromažďovány 

 získávání informací o 

dějinách 

 historické prameny 

 muzea, archivy, galerie 

 

 vysvětlí pojem historický 

pramen 

ŽÁK: se orientuje na časové ose 

a v historické mapě, řadí hlavní historické 

epochy v chronologickém sledu 

 historický čas a prostor 

 časová přímka 

 

 
ŽÁK: charakterizuje život pravěkých 

sběračů a lovců, jejich materiální a 

duchovní kulturu 

 

Počátky lidské společnosti 

Pravěk  

Starší doba kamenná 

 člověk zručný 

 člověk vzpřímený 

 člověk rozumný 

 nejstarší lidé dnešního 

typu 

 

 na obrázcích vysvětlí 

postupný vývoj člověka 

ŽÁK: objasní význam zemědělství, 

dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou 

společnost; uvede příklady archeologických 

kultur na našem území 

 

Mladší doba kamenná 

 počátky zemědělství 

a dobytkářství 

 rodová společnost 

 společenská diferenciace 
Pozdní doba kamenná 

 rozvoj řemeslné výroby 

 vznik sousedských občin 
Doba bronzová 
Doba železná 
Pravěk na našem území 

 

 vysvětlí hlavní způsoby 

obživy pravěkých lidí 

 vysvětlí příčiny vzniku 

náboženství a zdůvodní úctu 

ke kultu ženy- matky 
 

ŽÁK: rozpozná souvislosti mezi přírodními 

podmínkami a vznikem prvních velkých 

zemědělských civilizací 

Nejstarší civilizace, kořeny 

evropské kultury 
Starověk 

Nejstarší starověké civilizace 

Mezopotámie 

 Vznik sumerských měst 

 

 uvede nejvýznamnější 

typy památek, které se 

staly součástí světového 

kulturního dědictví 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 vysvětlí příčinu vzniku 

nejstarších civilizací a 

objasní souvislost jejich 

vzniku s přírodními 

podmínkami 

 popíše rozvrstvení 

společnosti a způsob obživy 

u jednotlivých  

 starověkých států 

 vyjmenuje nejdůležitější 

objevy a vynálezy 

 Vývoj sumer. měst. 

států 

 Starobabylonská říše 

Starověký Egypt 

Starověká Indie 

Starověká Čína 

Blízký východ a Středomoří 

 Kréta 

 Chetitská říše 

 Foinicie 

 Palestina 
ŽÁK: demonstruje na konkrétních 

příkladech přínos antické kultury a uvede 

osobnosti antiky důležité pro evropskou 

civilizaci, zrod křesťanství a souvislost 

s judaismem, 

porovná formy vlády a postavení 

společenských skupin v jednotlivých státech 

a vysvětlí podstatu antické demokracie 

 

Antické státy 

Starověké Řecko 

 příchod prvních řec. 

kmenů, obd. mykénské 

 doba homérská 

 vznik řec. měst. států 

 řecká mytologie 

 velká řec. kolonizace 

 Atény 

 Sparta 

 Peloponéská válka 

 řecká vzdělanost 

a umění 

Makedonie 

 Alexandr Veliký 

Starověký Řím 

 počátky řím. státu 

 vývoj řím. státu 

 krize řím. republiky 

 občanské války 

 Řím. císařství 

 rozpad římské říše 

 počátky křesťanství 

 římská kultura 

 

MKV - Kulturní diference  
 
VDO - Principy 

demokracie jako formy 

vlády a způsobu 

rozhodování 

 vysvětlí historickou úlohu 

a význam Alexandra 

Velikého 

 uvede významné osobnosti 

a důležité kulturní památky 

římské říše 
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Předmět: Dějepis 

 

Ročník: 7. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: popíše podstatnou změnu evropské situace, 

která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 

christianizace a vzniku států 

Křesťanství a středověká 

Evropa 
Raný středověk 
Nový etnický obraz Evropy 

 

 vysvětlí, proč došlo ke stěhování 

národů ve střední Evropě 
ŽÁK: porovná základní rysy západoevropské, 

byzantsko – slovanské a islámské kulturní oblasti 
Utváření nových států 

 Byzantská říše 

 Arabská říše 

 Francká říše 

 křesťanství v Evropě 

 počátky významných evrop. 

států (Svatá říše římská, 

počátky Anglie, Francie, 

Polska, Uher, Kyjevské Rusi) 

- přehled 

 

 popíše společenské rozvrstvení 

jednotlivých říší 

ŽÁK: objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 

vývoj českého státu a postavení těchto státních 

útvarů v evrop. souvislostech 

Velkomoravská říše 
Počátky českého státu 

 český stát v době knížecí 

 český stát v době posledních 

Přemyslovců 
 

 

 objasní význam cyrilometodějské 

mise 

ŽÁK: uvede příklady románské 

kultury 
 Románský sloh  

 uvede charakteristické rysy 

románského stavebního slohu 
ŽÁK: vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 

středověkého člověka, konflikty mezi světskou 

a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství 

a jiným věroukám 

 vrcholný a pozdní středověk 

 křížové výpravy 

 papežství a císařství, boj 

o investituru 

 český stát za Lucemburků 
 

 

 vysvětlí příčiny křížových výprav 

a stručně popíše jejich průběh 

a důsledky 

 na konkrétních příkladech 

demonstruje význam osobnosti 

Karla IV. pro české země 
ŽÁK: uvede příklady gotické kultury  gotická kultura  
 uvede charakteristické rysy 

gotického stavebního slohu 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: ilustruje postavení jednotlivých vrstev 

středověké 

 společnosti 

 vznik a struktura středověké 

společnosti 

 vznik měst 

 

 na příkladu české společnosti 

osvětlí strukturu středověké 

společnosti 

 objasní proč vznikala města, kdo 

je zakládal a jakou funkci měla 
ŽÁK: vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 

člověka, vysvětlí nové myšlenky žádající reformu 

církve včetně reakce církve na tyto požadavky 

Objevy a dobývání, počátky 

nové doby 

 Raný novověk 

 Renesance a humanismus 
 

 Reformace a protireformace 

 

 vysvětlí pojmy renesance, 

humanismus, objasní jejich vztah 

k antice 

 vysvětlí příčiny nespokojenosti 

různých spol. vrstev v 16. stol. 
ŽÁK: vymezí význam husitské tradice pro český 

politický a kulturní život 
 Jan Hus a počátky českého 

husitského hnutí 

 Husitské války 

 český stát za Jiřího 

z Poděbrad a Jagellonců 

 

 pojmenuje husitské zbraně 

a objasní způsob vojenské taktiky 

husitů 

 zhodnotí význam mírových 

návrhů Jiřího z Poděbrad 

směřujících k vytvoření evrop. 

soustátí 
ŽÁK: popíše a demonstruje průběh zámořských 

objevů, jejich příčiny a důsledky 
 zámořské objevy a počátky 

dobývání světa 
 

 objasní důvody objevných plaveb 

 



 217 

Předmět: Dějepis 

 

Ročník: 8. ročník 

 

OČEKÁVANÉ  

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ  

TÉMATA 

ŽÁK: objasní postavení českého státu 

v podmínkách Evropy rozdělené do řady 

mocenských a náboženských center a jeho 

postavení uvnitř habsburské monarchie 

 objevy a dobývání, počátky nové 

doby 

 nástup Habsburků na český trůn 

 

 zhodnotí postavení zemí Koruny 

české v rámci habsburské 

monarchie zhodnotí, jaký 

význam pro kulturní úroveň 

Prahy měla osobnost Rudolfa II. 

ŽÁK: objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 

války a posoudí její důsledky 
 Třicetiletá válka  

 stručně popíše průběh českého 

stavovského povstání 
ŽÁK: na příkladech evropských dějin konkretizuje 

absolutismus, konstituční monarchii, 

parlamentarismus 

 počátky nové doby 

 vrcholný novověk 

 občanská válka v Anglii 

 absolutistické monarchie 

v Evropě 

 

 

ŽÁK: rozpozná základní znaky jednotlivých 

kulturních stylů a uvede jejich představitele 

a příklady významných kulturních památek 

 baroko 

 kulturní rozrůzněnost 2.pol. 

19.st. 

 

 uvede základní znaky barokní 

architektury 

 vysvětlí pojem české baroko 
ŽÁK: vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 

politické a kulturní změny ve vybraných zemích 

a u nás, které charakterizují  modernizaci 

společnosti 

 osvícenství 

 průmyslová revoluce 

 boj amerických osad za 

nezávislost, vznik USA 

 Habsburská monarchie po 

třicetileté válce 

 vláda a reformy Marie Terezie 

a Josefa II. 

VDO – Principy demokracie 

jako způsobu rozhodování  

 popíše průběh války o americkou 

nezávislost 

 popíše důsledky třicetileté války 

pro obyvatelstvo českých zemí 

 objasní  pojem osvícenský 

absolutismus 

 popíše významné reformy obou 

panovníků, zhodnotí jejich 

význam 
ŽÁK: objasní souvislosti mezi událostmi 

francouzské revoluce a napoleonských válek na 

jedné straně a rozbitím starých společenských 

struktur v Evropě na straně druhé 

 velká francouzská revoluce 

 Napoleonské války 
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OČEKÁVANÉ  

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ  

TÉMATA 

 popíše průběh francouzské 

revoluce 

 zhodnotí význam revoluce 

a Napoleonovy vlády pro ostatní 

Evropu 

 Vídeňský kongres 

ŽÁK: porovná jednotlivé fáze utváření 

novodobého českého národa v souvislosti 

s národními hnutími vybraných evropských 

národů 

 Habsburská monarchie v době 

metternichovského absolutismu 

 revoluce 1848 v Evropě  

 revoluční události v habsburské 

monarchii a českých zemích 

 

 

ŽÁK: charakterizuje emancipační úsilí 

významných sociálních skupin; uvede požadavky 

formulované ve vybraných evropských revolucích 

 Národní obrození (jen přehled)  

 

ŽÁK: na vybraných příkladech demonstruje 

základní politické proudy 
 občanská válka v USA 

 Habsburská monarchie v 2. 

polovině 19. století, vznik 

Rakouska-Uherska 

 

 

ŽÁK: 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 

 konflikty mezi velmocemi, vznik 

Trojspolku a Dohody  
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Předmět: Dějepis 

 

Ročník: 9. ročník 

 

OČEKÁVANÉ  

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ  

TÉMATA 

ŽÁK: na příkladech demonstruje zneužití techniky 

ve světových válkách a jeho důsledky 
 Moderní doba 

 první světová válka 

 druhá světová válka 
 

 

 uvede příčiny, které vedly 

k vypuknutí první světové války 

 stručně popíše průběh první 

světové války 

 zná významné události, na mapě 

ukáže místa stěžejních bitev 

 Objasní pojem zahraniční odboj 

a zhodnotí význam 

T. G. Masaryka při jeho 

konstituování 
ŽÁK: rozpozná klady a nedostatky demokratických 

systémů 
 vznik Československa, jeho 

hospodářsko-politický vývoj, 

sociální a národnostní problémy 

 kultura a věda v první republice 

(jen přehled) 

 

 popíše změny v politickém 

a územním uspořádání Evropy po 

první světové válce 

 popíše sled událostí, které vedly 

ke vzniku Československa 

 popíše změny v územním 

uspořádání a hospodářskou 

situaci první republiky 
ŽÁK: 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 

 světová hospodářská krize 

 komunismus, fašismus 

a nacismus, důsledky pro 

Československo a svět 

 dopad světové hospodářské krize 

na vývoj Československa 

 druhá republika 

 

 charakterizuje průběh 

hospodářské krize 

v Československu, uvede její 

důsledky 

 charakterizuje Hitlerovy 

představy o Československu 

 uvede důsledky mnichovské 

dohody pro Československo 
ŽÁK: na příkladech vyloží antisemitismus, 

rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských 

práv 

 druhá světová válka 

 Holocaust 

 naše země v období Protektorátu 

Čechy a Morava 

MKV - Etnický původ  

 

 stručně a s pomocí mapy popíše 

příčiny, průběh a výsledky druhé 

světové války 

 osvětlí Hitlerovy názory 

o ,,čistotě rasy,, ,vysvětlí pojem 
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OČEKÁVANÉ  

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ  

TÉMATA 

konečné řešení židovské otázky, 

holocaust 

ŽÁK: zhodnotí postavení Československa 

v evropských souvislostech a její vnitřní sociální, 

politické, hospodářské a kulturní prostředí 

 Poválečné Československo 

v letech 1945 - 1948 
 

 

 charakterizuje politický vývoj 

v Československu v letech 

1945 - 1948 

 charakterizuje komunistický 

převrat v Československu roku 

1948 a jeho důsledky 
ŽÁK: vysvětlí příčiny a důsledky vzniku 

bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou 

bloků, vysvětlí a na příkladech doloží mocenské 

a politické důvody euroatlantické hospodářské 

a vojenské spolupráce 

 Rozdělený a integrující svět 

 Studená válka 

 rozdělení světa do vojenských 

bloků reprezentovaných 

velmocemi (přehled) 

 vývoj v zemích východního 

bloku ve srovnání se 

západním blokem 

 Československo od únorového 

převratu do roku 1989, vznik 

České republiky 

 

 

ŽÁK: posoudí postavení rozvojových zemí  rozpad koloniálního systému  

 

ŽÁK: prokáže základní orientaci v problémech 

současného světa 
 globální problémy lidstva 

 problémy současnosti 

 věda, technika a vzdělání jako 

faktory vývoje, sport a zábava 
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5.2.7 Název vyučovacího předmětu: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu 

Předmět Výchova k občanství se vyučuje v 6. až 9. ročníku. Vzdělávací obsah předmětu 

Výchova k občanství v 6. a 9. ročníku realizován jednou hodinou týdně a v 7. a 8. ročníku po 

dvou hodinách týdně. Do předmětu Výchova k občanství je integrován předmět Výchova ke 

zdraví a je použita časová dotace 2 hodiny týdně z minimální časové dotace vzdělávací oblasti 

Člověk a zdraví. 

 

 

Obsahové vymezení předmětu 

V předmětu Výchova k občanství realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru 

Výchova k občanství, vzdělávací oblasti Člověk a společnost dle RVP ZV. Část očekávaných 

výstupů tohoto oboru je realizován v samostatném předmětu Finanční gramotnost. 

 

V předmětu Výchova k občanství je integrována část vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, 

vzdělávací obor Výchova ke zdraví. Tento obor navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho 

svět realizovaný na 1.stupni základního vzdělávání. Dále je v předmětu integrována část 

vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, a to tematický celek Svět práce.  

V předmětu Výchova k občanství jsou integrována tato průřezová témata: Výchova 

demokratického občana – VDO, Osobnostní a sociální výchova – OSV, Multikulturní výchova 

– MKV, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech- EGS, Environmentální 

výchova – EV a Mediální výchova – MV. 

 

 

Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá zpravidla v kmenových učebnách, nebo v počítačové učebně. Nedílnou součástí 

výuky je i projektové vyučování. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

 předkládáme žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů (encyklopedie, PC, 

internet…) 

 podporujeme rozvoj schopnosti logického a abstraktního myšlení zařazováním 

problémových úkolů 

 vedeme žáky k posouzení vlastního pokroku a kritickému hodnocení svých výsledků, 

k vyvození závěrů a jejich využití pro budoucnost 

 

Kompetence k řešení problémů 

 vedeme žáky k provádění rozboru problémů, k volbě správného postupu řešení 

a k vyhodnocení správnosti výsledků vzhledem k zadanému úkolu 

 pracujeme s kvízy, křížovkami, hádankami, doplňovačkami, příběhy a příklady 

z reálného života a s dalšími zábavnými formami práce 

 zařazujeme exkurze, samostatné práce – referáty, projekty 

 

Kompetence komunikativní 
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 umožňujeme žákům při diskuzích na daná témata formulovat a vyjadřovat své 

myšlenky, naslouchat promluvám druhých, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat 

do diskuze, obhájit svůj názor a vhodně argumentovat 

 pomocí skupinové práce a projektové výuky vedeme žáky ke komunikaci ve skupině 

 při referátech je učíme vyjadřovat se výstižně a v logickém sledu 

 umožňujeme žákům poznávat různé typy textů (jako mapy, grafy, diagramy, články 

z denního tisku ) a dokumentů (videozáznamy, zákony, vyhlášky) 

 vedeme žáky i k využívání neverbální komunikace 

 

Kompetence sociální a personální 

 navozujeme dostatek situací, které umožní žákům účinně spolupracovat ve skupině 

a tím ovlivňovat kvalitu společné práce 

 umožníme žákům podílet se na vytváření příjemné atmosféry v týmu na základě 

ohleduplnosti a tím přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů 

 

Kompetence občanské 

 učíme žáky respektovat, chránit a ocenit naše tradice a kulturní a historické dědictví  

 vedeme je k aktivnímu zapojování se do kulturního dění ve městě účastí v soutěžích a v 

projektech 

 vedeme žáky k pochopení základních principů zákonů a společenských norem a chování 

podle nich 

 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky k využívání znalostí a zkušeností získaných při vyučovacím procesu 

v zájmu jejich dalšího rozvoje s ohledem na jejich další budoucnost 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Výchova k občanství 

 

Ročník: 6. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: zdůvodní nepřijatelnost vandalského 

chování a aktivně proti němu vystupuje 
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 škola, školní řád, režim školy, 

práva a povinnosti žáka 

 

 OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace 

 OSV – Řešení 

problémů a 

rozhodovacích 

dovedností 

 VDO – Občanská 

společnost a škola 

 respektuje mravní principy 

a pravidla společenského 

soužití 

ŽÁK: vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 

spolku) a uvede příklady pozitivního 
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

a negativního vlivu na kvalitu sociálního 

klimatu z hlediska prospěšnosti zdraví 
 vztahy a pravidla soužití 

prostředí komunity, rodina, 

škola, vrstevnická skupina, 

obec, spolek 

 OSV – Mezilidské 

vztahy 

 OSV – Kooperace a 

kompetice 

 OSV – Občanská 

společnost a škola 

 získá dovednosti pro řešení 

problémů v mezilidských 

vztazích 

ŽÁK: posoudí a na příkladech doloží přínos 

spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů 

a dosahování cílů v rodině, škole, obci 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 naše obec, region, kraj 

 zajímavá a památná místa, 

významní rodáci, ochrana 

kulturních památek, přírody 

a majetku 

 

 rozpozná jednotlivé druhy 

spolupráce lidí, vysvětlí, jaké 

důležití funkce a úkoly plní 

samosprávné orgány obce 

 uvede příklady míst, památek, 

událostí, osobností a zvyklostí 

regionu 
ŽÁK: zhodnotí  nabídku  kulturních institucí a 

cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají 
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 kulturní život, rozmanitost 

kulturních projevů, kulturní 

hodnoty, tradice, instituce 

 masová kultura, prostředky 

masové komunikace masmédia 

 VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát  zmapuje kulturní instituce 

v našem městě a rozlišuje 

jejich zaměření 

ŽÁK: respektuje přijatá pravidla soužití, pozitivní 

komunikací a kooperací přispívá k utváření 

dobrých mezilidských vztahů 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 vztahy ve dvojici, 

kamarádství, přátelství, láska, 

partnerské vztahy, manželství 

a rodičovství 

 

 rozliší vztahy ve dvojicích, 

vztahy a pravidla soužití 

v prostředí komunity, pochopí 

vztahy mezi lidmi a formy soužití 
ŽÁK: objasní účel důležitých symbolů našeho 

státu a způsoby jejich užívání; rozlišuje 

projevy vlastenectví od projevů nacionalismu 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 vlast, vlastenectví 

 státní symboly, státní svátky, 

významné dny 

 ústava a zákony ČR, prezident 

republiky, složky státní moci, 

jejich orgány a instituce 

 

 podle obrázků popíše symboly 

suverenity ČR a zdůvodní jejich 

význam 

 popíše nejdůležitější národní 

zvyky a obyčeje 

ŽÁK: rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 

příkladech porovnává jejich znaky 
STÁT A PRÁVO 

 znaky státy, typy a formy státu, 

státní občanství ČR, Ústava 

ČR, složky státní moci, jejich 

orgány a instituce 

 principy demokracie, 

demokratické rozhodování 

a řízení státu 

 VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát  porovnává a rozpoznává různé 

typy  státního uspořádání 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: rozpozná projevy záporných charakterových 

vlastností u sebe i u druhých lidí 
ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

 vnitřní svět člověka, vnímání, 

poznávání a posuzování 

skutečnosti, sebe a druhých 

lidí, systém hodnot 

 podobnost lidí 

 

 OSV – Poznávání lidí 

 

ŽÁK: chápe a objasní, že poznání vlastní osobnosti 

a možností pozitivně ovlivňuje jeho 

rozhodování, vztahy s druhými lidmi 

a kvalitu života 

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

 podobnost a odlišnost lidí 

 projevy chování, rozdíly 

v prožívání, myšlení a jednání 

 

 OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí 

 uvede příklady kladných 

a záporných projevů chování 

a jednání v mezilidských 

vztazích, objasní jejich možné 

příčiny a důsledky 
ŽÁK: přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje 

práva a oprávněné zájmy druhých lidí, 

posoudí význam ochrany lidských práv 

a svobod 

STÁT A PRÁVO 

 lidská práva, základní lidská 

práva, práva dítěte, jejich 

ochrana, úprava lidských 

a práv dětí v dokumentech, 

poškozování lidských práv, 

šikana, diskriminace 

 

 

ŽÁK: optimálně reaguje na fyziologické změny 

v období dospívání a kultivovaně se chová 

k opačnému pohlaví 

STÁT A PRÁVO 

 dětství, puberta, dospívání, 

tělesné, duševní a společenské 

změny 

 primární a sekundární znaky 

dospívání 

 

ŽÁK: posoudí různé způsoby chování lidí 

z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví 

i zdraví druhých 

STÁT A PRÁVO 

 péče o zdraví, výživa a zdraví, 

tělesná a duševní hygiena, 

režim dne 

 zdravá výživa 

 ochrana před přenosnými 

i nepřenosnými chorobami, 

chronickým onemocněním 

a úrazy 

 

 zná a dodržuje zásady zdravého 

stravování, dodržuje pitný režim, 

pojmenuje příčiny vzniku 

civilizačních chorob 

 usiluje v rámci svých možností 

a zkušeností o aktivní podporu 

zdraví 
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Předmět: Výchova k občanství 

 

Ročník: 7.ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: zdůvodní nepřijatelnost vandalského 

chování a aktivně proti němu vystupuje 
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 mezilidské vztahy ve 

společnosti, mravní hodnoty 

jedince, morálka v osobním 

a veřejném životě, morálka 

a mravnost, morálka a právo, 

vliv morálky na utváření 

charakteru člověka 

 OSV – Mezilidské 

vztahy 
 kriticky přistupuje k projevům 

vandalismu 

ŽÁK: vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 

spolku) a uvede příklady pozitivního a 

negativního vlivu na kvalitu sociálního 

klimatu z hlediska prospěšnosti zdraví 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 vztahy a pravidla soužití 

prostředí komunity, rodina, 

škola, vrstevnická skupina, 

obec, spolek 

 OSV – Kooperace a 

kompetice 

 

ŽÁK: posoudí a na příkladech doloží přínos 

spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů 

a dosahování cílů v rodině, škole, obci 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 naše obec, region, kraj 

 zajímavá a památná místa, 

významní rodáci, ochrana 

kulturních památek, přírody 

a majetku 

 

 žák navrhuje a hodnotí různé 

druhy spolupráce lidí v rodině, 

škole a obci  

ŽÁK: objasní účel důležitých symbolů našeho 

státu a způsoby jejich užívání; rozlišuje 

projevy vlastenectví od projevů nacionalismu 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 vlast, vlastenectví 

 státní symboly, státní svátky, 

významné dny 

 nacionalismus 

 ústava a zákony ČR, prezident 

republiky, složky státní moci, 

jejich orgány a instituce 

 

 vyjádří, co nás navzájem spojuje 

v národ a co rozumíme pod 

pojmy vlast a vlastenectví 

ŽÁK: rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 

příkladech porovnává jejich znaky 
STÁT A PRÁVO 

 znaky státy, typy a formy státu, 

státní občanství ČR, Ústava 

ČR, složky státní moci, jejich 

orgány a instituce 

 principy demokracie, 

demokratické rozhodování 

a řízení státu 

 VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát 
 objasní výhody 

demokratického způsobu 

řízení státu pro každodenní 

život občanů 

ŽÁK: rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 

složek státní moci ČR, i jejich orgánů a 

institucí, uvede příklady institucí a orgánu, 

které se podílejí na správě obcí, krajů a státu 

STÁT A PRÁVO 
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  státní správa a samospráva, 

orgány a instituce státní práva 

a samosprávy, jejich úkoly 

 VDO – Formy 

participace občanů 

v politickém životě 

ŽÁK: vyloží smysl voleb do zastupitelstev a uvede 

příklady, jak mohou výsledky voleb 

ovlivňovat každodenní život občanů 

STÁT A PRÁVO 

 význam a formy voleb do 

zastupitelstev 

 

 
ŽÁK: zhodnotí  nabídku  kulturních institucí 

a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají 
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 kulturní život, rozmanitost 

kulturních projevů, kulturní 

hodnoty, tradice, instituce 

 masová kultura, prostředky 

masové komunikace masmédia 

 MV – Fungování a vliv 

médií ve společnosti 
 kriticky přistupuje 

k mediálním informacím, 

vytváří svůj postoj k působení 

propagandy a reklamy na 

veřejné mínění lidí 
ŽÁK: respektuje přijatá pravidla soužití, pozitivní 

komunikací a kooperací přispívá k utváření 

dobrých mezilidských vztahů 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 vztahy ve dvojici, 

kamarádství, přátelství, láska, 

partnerské vztahy, manželství 

a rodičovství 

 

 

ŽÁK: rozpozná projevy záporných charakterových 

vlastností u sebe i u druhých lidí 
ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

 vnitřní svět člověka, vnímání, 

poznávání a posuzování 

skutečnosti, sebe a druhých 

lidí, systém hodnot 

 podobnost lidí 

 sebehodnocení, seberegulace 

 stereotypy v poznávání 

druhých lidí 

 MKV – Lidské vztahy 

 kriticky hodnotí a vhodně 

koriguje své chování a jednání 

ŽÁK: chápe a objasní, že poznání vlastní osobnosti 

a možností pozitivně ovlivňuje jeho 

rozhodování, vztahy s druhými lidmi 

a kvalitu života 

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

 podobnost a odlišnost lidí 

 projevy chování, rozdíly 

v prožívání, myšlení a jednání 

 osobní vlastnosti, dovednosti 

a schopnosti, charakter 

 vrozené předpoklady, osobní 

potenciál 

 OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí 

 vyhledá a jednoduše 

charakterizuje jednotlivé 

temperamentové typy klasické 

typologie 

 zjistí svůj typ temperamentu, 

který je u jeho osobnosti 

dominantní 

 objasní, jak může sebepoznání 

využít při rozhodování, 

ovlivňování vztahů s ostatními 

lidmi a zlepšování kvality 

života 
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ŽÁK: Žák popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 

charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet 

osobní přednosti, překonávat osobní 

nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru 

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

 osobní rozvoj, životní cíle 

a plány, životní perspektiva, 

adaptace na životní změny, 

sebezměna, význam motivace, 

aktivity, vůle a osobní kázně 

při seberozvoji 

 Vnitřní svět člověka, vnímání, 

prožívání, poznávání a 

posuzování skutečnosti, sebe 

i druhých lidí, systém 

osobních hodnot, 

sebehodnocení 

 OSV – Hodnoty, 

postoje, praktická etika 

  na příkladech popíše některé 

způsoby překonávání osobních 

nedostatků a posilování kladných 

stránek osobnosti ( schopnosti, 

dovednosti) 

 na příkladech rozlišuje zdravé 

sebevědomí a přehnané 

sebevědomí 

ŽÁK: přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje 

práva a oprávněné zájmy druhých lidí, 

posoudí význam ochrany lidských práv 

a svobod 

STÁT A PRÁVO 

 lidská práva, základní lidská 

práva, práva dítěte, jejich 

ochrana, úprava lidských 

a práv dětí v dokumentech, 

poškozování lidských práv, 

šikana, diskriminace 

 

 

ŽÁK: posoudí různé způsoby chování lidí 

z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví 

i zdraví druhých 

STÁT A PRÁVO 

 péče o zdraví, výživa a zdraví, 

tělesná a duševní hygiena, 

režim dne 

 zdravá výživa 

 ochrana před přenosnými 

i nepřenosnými chorobami, 

chronickým onemocněním 

a úrazy 

 

 vyjádří vlastní názor 

k problematice zdraví 

a diskutuje o něm v kruhu 

vrstevníků, rodiny 

i v nejbližším okolí 

 dává do souvislostí složení 

stravy a způsob stravování 

s rozvojem civilizačních 

nemocí a v rámci svých 

možností uplatňuje zdravé 

stravovací návyky 
ŽÁK: optimálně reaguje na fyziologické změny 

v období dospívání a kultivovaně se chová 

k opačnému pohlaví 

STÁT A PRÁVO 

 pohlavní orgány, 

rozmnožování, vývoj plodu 

 sexualita 

 sexuální dospívání 

a reprodukční zdraví, 

předčasná sexuální zkušenost, 

těhotenství a rodičovství 

mladistvých, poruchy pohlavní 

identity 

 

 v souvislosti se zdravím, 

etikou, morálkou a životními 

cíli mladých lidí přijímá 

odpovědnost za bezpečné 

sexuální chování 
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ŽÁK: rozlišuje a porovnává různé formy 

vlastnictví, uvede jejich příklady 
STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 

 majetek a vlastnictví, formy 

vlastnictví, hmotné a duševní 

vlastnictví 

 ochrana vlastnictví 

a hospodaření s penězi 

 hospodaření s majetkem 

VE FINANČNÍ 

GRAMOTNOSTI 

objasní potřebu dodržovat 

zásady ochrany duševního 

vlastnictví 

 dodržuje zásady 

hospodárnosti, popíše 

a objasní způsoby zacházení 

s penězi a se svým i svěřeným 

majetkem, vyhýbá se rizikům 

v hospodaření 

 

 

 

Předmět: Výchova k občanství 

 

Ročník: 8. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: zhodnotí a na příkladech doloží význam 

vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své 

možnosti, jak může v případě potřeby 

pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 osobnost 

 rozdíly mezi lidmi 

 konflikty v rodině 

 prevence zneužívání návykových 

látek 

 osobní bezpečí 

 mezilidská komunikace 

 pomoc lidem v nouzi 

  

 rozpozná, v jakých 

společenských vztazích je osobně 

začleněn a jaké sociální role pro 

něj z těchto vztahů vyplývají 

ŽÁK: uplatňuje vhodné způsoby chování 

a komunikace v různých životních situacích, 

případné neshody či konflikty s druhými 

lidmi řeší nenásilným způsobem 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 asertivní, pasivní a agresivní 

jednání, asertivní práva a 

povinnosti 

 stres a jeho příčiny, konflikt, 

způsoby řešení životních situací 

 pravidla chování 

 OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace 

 OSV - Psychohygiena 
 na příkladech správně rozlišuje 

případy asertivní a agresivní 

mezilidské komunikace 

 uvede příklady kladných a 

záporných projevů chování a 

jednání v mezilidských vztazích 
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ŽÁK: vysvětlí vztah mezi uspokojováním 

základních lidských potřeb a hodnotami 

zdraví, uvede přímé souvislosti mezi 

tělesným, duševním a sociálním zdravím 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 mezilidské vztahy 

 komunikace, kooperace, empatie 

 zdravá výživa 

 OSV – Kreativita 

 OSV – Komunikace 

 OSV – Kooperace a 

kompetice 
 vyhledá přímé souvislosti mezi 

tělesným, duševním a sociálním 

zdraví v dětství a pubertě 

 dodržuje pravidla bezpečnosti 

a zdraví 
ŽÁK: objasní potřebu tolerance ve společnost, 

respektuje kulturní zvláštnosti a odlišné 

názory, zájmy, způsoby, chování a myšlení 

lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 problémy lidské nesnášenlivosti 

 přirozené a sociální rozdíly mezi 

lidmi 

 rovnost a nerovnost 

 MKV – Lidské vztahy 

 

ŽÁK: rozpoznává netolerantní, rasistické, 

xenofobií a extremistické projevy v chování 

lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem 

projevům lidské nesnášenlivosti 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 delikt, delikvent, xenofobie, 

rasismus 

 domácí násilí, vandalismus 

 formy agresivity 

 osobní bezpečí 

 MKV – Etnický původ 

 

ŽÁK: objasní význam právní úpravy důležitých 

vztahů – vlastnictví, prac. poměr, manželství 
STÁT A PRÁVO 

 právní řád ČR 

 význam a funkce právního řádu 

 systém soudů 

 orgány právní ochrany občanů 

 VDO – Principy 

demokracie jako formy 

vlády a rozhodování 

 na příkladech správně rozpozná 

rozdíly mezi přestupkem 

a trestným činem, popíše, jaké 

možné sankce z nich pro člověka 

vyplývají 
ŽÁK: provádí jednoduché právní úkony a chápe 

jejich důsledky, uvede příklady některých 

smluv upravujících občansko-právní vztahy – 

osobní přeprava, koupě, prodej, pronájem či 

oprava věcí 

STÁT A PRÁVO 

 právní normy, předpisy, 

publikování právních předpisů 

 základní práva a svobody 

 VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát 

 MKV – Princip 

sociálního smíru a 

solidarity 

 na příkladech popíše a z hlediska 

vlastního života objasní možné 

důsledky nedodržování nebo 

porušování právních norem 

ŽÁK: samostatně využívá osvojené kompenzační 

a relaxační techniky a sociální dovednosti 
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 morální rozvoj 

 řešení problémů v mezilidských 

vztazích, pomáhající 

a prosociální chování 

 OSV – Řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

 překonává únavu a vyhýbá se 

stresovým situacím 

 využívá zásad sebekontroly 

a sebereflexe při řešení 

v zátěžových situacích 
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ŽÁK: projevuje odpovědné chování v situacích 

ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při 

mimořádných událostech, v případě potřeby 

poskytne adekvátní pomoc 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 bezpečné chování 

 dodržování pravidel bezpečnosti 

a ochrany zdraví 

 prevence zneužívání návykových 

látek 

 

 dodržuje zásady ochrany zdraví 

před nakažlivými nemocemi 

 předvede v modelové situaci 

způsoby odmítání návykových 

látek 
ŽÁK: projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 

k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého 

životního stylu, dobrovolně se podílí na 

programech podpory zdraví v rámci školy, 

obce 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 psychohygiena, předcházení 

a zvládání stresu 

 lidská sexualita 

 člověk ve zdraví a nemoci 

 OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí 

 orientuje se v bezpečných 

způsobech sexuálního chování 

ŽÁK: rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 

obchodu a služeb, uvede příklady jejich 

součinnosti 

STÁT A HOSPODAŘENÍ 

 výroba, obchod, služby – jejich 

funkce a návaznost 

 principy tržního hospodářství, 

nabídka, poptávka, trh 

 podstata fungování trhu 

VE FINANČNÍ 

GRAMOTNOSTI 

 popíše síť obchodů a služeb 

v obci 

 na příkladu chování kupujících a 

prodávajících vyloží podstatu 

fungování trhu 

 

 

Předmět: Výchova k občanství 

 

Ročník: 9. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: dodržuje právní ustanovení, která se na něj 

vztahují a uvědomuje si rizika jejich 

porušování 

STÁT A PRÁVO 

 protiprávní jednání – druhy a 

postihy protiprávního jednání 

 trestní právo 

 děti a paragrafy 

 rodina a zákony 

 

 na příkladech popíše a z hlediska 

vlastního života objasní možné 

důsledky nedodržování nebo 

porušování právních norem 
ŽÁK: popíše vliv začlenění ČR do EU na 

každodenní život občanů, uvede příklady 

práv občanů ČR v rámci EU i možných 

způsobů jejich uplatňování 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, 

GLOBÁLNÍ SVĚT 

 evropská integrace 

 VEGS – Objevujeme 

Evropu a svět 
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TÉMATA 

 podle mapy EU vyjmenuje 

členské státy EU 

 uvede datum vstupu ČR do EU 

 podstata, význam a výhody 

evropské integrace 

 EU a ČR 

 VEGS – Evropa a svět 

nás zajímá 

ŽÁK: uvede některé významné mezinárodní 

organizace a společenství, k nimž má ČR 

vztah, posoudí jejich význam ve světovém 

dění a popíše výhody spolupráce mezi státy 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, 

GLOBÁLNÍ SVĚT 

 mezinárodní spolupráce 

 ekonomická, politická 

a bezpečnostní spolupráce mezi 

státy 

 významné mezinárodní 

organizace (NATO, OSN, WHO) 

 VEGS – Jsme 

Evropané 

 na příkladech uvede výhody 

a nevýhody členství ČR v EU 

ŽÁK: uvede příklady některých projevů 

globalizace, porovná jejich klady a zápory, 

uvede některé globální problémy současnosti, 

vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 

jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro 

život lidstva 

 objasní souvislosti globálních a lokálních 

problémů, uvede příklady možných projevů 

a způsobů řešení globálních problémů na 

lokální úrovni – v obci, regionu 

 uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme 

vlastní postoj ke způsobům jeho potírání 

 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, 

GLOBÁLNÍ SVĚT 

 globalizace 

 projevy, klady, zápory 

 globální problémy a způsoby 

jejich řešení 

 MKV – Kulturní 

diference 

 
ŽÁK: rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 

ochrany občanů, uvede příklady jejich 

činnosti a spolupráce při postihování 

trestných činů 

STÁT A PRÁVO 

 právo v každodenním životě 

 důležité právní vztahy a závazky 

z nich vyplývající 

 styky s úřady 

 orgány právní ochrany a sankce 

 

 na příkladech z běžného života  

vysvětlí, jaký význam a úlohu 

mají orgány právní ochrany 

občanů 
ŽÁK: rozpozná protiprávní jednán, rozliší 

přestupek, trestný čin a uvede jejich příklady 
STÁT A PRÁVO 

 přestupky a správní řízení 

 porušování práv k duševnímu 

vlastnictví 

 

 na příkladech správně rozpozná 

rozdíly mezi přestupkem 

a trestným činem, popíše, jaké 

možné sankce z nich vyplývají 
ŽÁK: posoudí své možnosti při rozhodování 

o volbě vhodného povolání a profesní 

přípravy 

Posoudí vliv osobních vlastností na 

dosahování individuálních i společných cílů 

Objasní význam vůle při dosahování cílů 

a překonávání překážek 

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

 základní principy volby profesní 

orientace 

 sebepoznávání, osobní zájmy 

a cíle, tělesný a duševní zdravotní 

stav, osobní vlastnosti 

a schopnosti 

 sebehodnocení 

 vlivy na volbu profesní orientace 

 osobní rozvoj – životní cíle 

a plány, životní perspektiva 

 OSV – Řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

 OSV –Sebepoznání a 

sebepojetí 

 OSV – Poznávání lidí 

 charakterizuje své nejdůležitější 

osobnostní kvality, rozpozná své 

silné a slabé stránky, své 

přednosti, omezení a předpoklady 

pro různé činnosti 
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TÉMATA 

 na příkladech vyloží, které 

okolnosti a podmínky jsou 

rozhodující pro volbu vhodné 

profese 

 Sebezměna, motivace, aktivita, 

vůle a osobní kázeň 

ŽÁK: použije profesní informace a poradenské 

služby pro výběr vhodného vzdělávání 
ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

 informační základna pro volbu 

povolání 

 práce s profesními informacemi, 

využívání poradenských služeb 

 možnosti vzdělávání, náplň 

učebních a studijních programů 

 zaměstnání, pracovní příležitosti 

v obci, regionu 

 způsoby hledání zaměstnání 

 práva a povinnosti zaměstnanců 

a zaměstnavatelů 

 podnikání, druhy a struktura 

organizací, nejčastější formy 

podnikání,  drobné a soukromé 

podnikání 

 

 orientuje se v aktuální nabídce 

škol, učilišť a volných 

pracovních míst a v poptávce po 

vybraném povolání na místním 

trhu a regionálním trhu práce 

 samostatně vyhledává potřebné 

informace pro svoji profesní 

volbu 

ŽÁK: prokáže v modelových situacích schopnost 

prezentace své osoby při vstupu na trh práce 
ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

 možnosti absolventa základní 

školy 

 charakteristiky povolání 

předpoklady pro výkon povolání 

 prezentace 

 životopis 

 

 uvede, které dovednosti a osobní 

vlastnosti jsou nezbytné pro 

úspěšné uplatnění v dané profesi 

 porovná požadavky na výkon 

zaměstnání se svými reálnými 

předpoklady 
ŽÁK: uplatňuje osvojené preventivní způsoby 

rozhodování, chování a jednání v souvislosti 

s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 

chorobami, svěří se se zdravotním 

problémem a v případě potřeby vyhledá 

odbornou pomoc 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ 

A JEJICH PREVENCE 

 civilizační choroby, zdravotní 

rizika, preventivní a lékařská 

zdravotní péče 
HODNOTA A PODPORA 

ZDRAVÍ 

 celostní pojetí člověka ve zdraví 

a nemoci, složky zdraví a jejich 

interakce, základní lidské potřeby 

a jejich hierarchie 

 podpora zdraví v komunitě, 

programy podporující zdraví 

 

 rozlišuje příčiny, případně 

příznaky běžných nemocí 

a uplatňuje zásady jejich 

prevence a léčby 

 získá odpovědné chování 

v situacích úrazu a život 

ohrožujících stavů (úrazy) 

ŽÁK: dává do souvislosti zdravotní 

a psychosociální rizika spojená se 

zneužíváním návykových látek a životní 

perspektivu mladého člověka, uplatňuje 

osvojené sociální dovednosti a modely 

chování při kontaktu se sociálně 

patologickými jevy ve škole i mimo ni, 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ 

A JEJICH PREVENCE 

 autodestruktivní závislosti, 

zdravotní a sociální rizika 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

sobě nebo druhým 
zneužívání návykových látek, 

patologického hráčství, práce 

s počítačem, návykové látky, 

doping 
 rozpozná a chápe rizika 

patogenních jevů, je zodpovědný 

za svá rozhodnutí, chrání zdraví 

své i ostatních 
ŽÁK: vyhodnotí a na základě svých znalostí 

a zkušeností možný manipulativní vliv 

vrstevníků, médií, sekt, uplatňuje osvojené 

dovednosti komunikační obrany proti 

manipulaci a agresi 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ 

A JEJICH PREVENCE 

 manipulativní reklama 

a informace, reklamní vlivy, 

působení sekt 

 

 Vytvoří si vlastní názor na 

situace kolem sebe, vyhodnotí 

jednotlivé názory uvnitř 

kolektivu, zaujme k nim postoj 

a vysvětlí vlastní názor 
ŽÁK: kriticky přistupuje k mediálnímu sdělení, 

vyjádří svůj postoj k působení propagandy 

a reklamy na veřejné mínění lidí 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ 

A JEJICH PREVENCE 

 masová kultura 

 prostředky masové komunikace 

 masmédia 

 

 

ŽÁK: rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 

státu a do kterých oblastí stát směřuje své 

výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, 

které ze státního rozpočtu získávají občané 

STÁT A HOSPODAŘENÍ 

 peníze – funkce a podoba peněz, 

formy placení 

 rozpočet rodiny 

 rozpočet státu 

 význam daní 

 sociální politika státu 

 peněžní ústavy 

 

 vysvětlí, jaký význam mají daně 

 vysvětlí, jakou funkci plní banky 

a jaké služby občanům nabízejí 

 vyhledá pojmy nabídka 

a poptávka 
ŽÁK: na příkladu chování kupujících 

a prodávajících vyloží podstatu fungování 

trhu 

STÁT A HOSPODAŘENÍ 

 principy tržního hospodářství 

 nabídka, poptávka, trh 

 formy podnikání 

VE FINANČNÍ 

GRAMOTNOSTI 
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5.2.8 Název vyučovacího předmětu: FYZIKA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu  

Předmět  Fyzika se vyučuje v 6. až 9. ročníku, v každém ročníku je dotován dvěma hodinami 

týdně. Vzdělávací oblast Člověk a příroda je na 2. stupni posílena o čtyři hodiny disponibilní 

časové dotace pro zajištění  činnostního charakteru výuky a realizaci průřezových témat. 

 

Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá v odborné učebně, která je vybavena multimediální technikou, nebo může být 

realizována formou projektových dnů, exkurzí, laboratorních prací. Na laboratorní práce se 

třída dělí na skupiny. 

 

Obsahové vymezení předmětu 

V předmětu Fyzika realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Fyzika RVP 

ZV v plném rozsahu. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

 

Kompetence k učení 

Žákům umožníme: 

 pozorovat fyzikální tělesa a jevy  

 vyvozovat závěry nebo domněnky o fyzikální podstatě pozorovaných jevů nebo o jejich 

průběhu  

 klást si otázky a hledat na ně odpovědi  

 hodnotit své závěry a dál je  používat pro učení  

 samostatnost v práci – olympiády, projektové dny  

 

Kompetence k řešení problémů 

Žákům umožníme: 

 individuálně experimentovat  

 promýšlet a plánovat způsob provedení pokusu  

 využívat matematických prostředků k záznamům výsledků a průběhu pozorování  

 vyslovovat domněnky o pozorovaných jevech a nechat žáky svá rozhodnutí a závěry 

obhajovat  

 vyhledávat informace k řešení problému 

 

Kompetence komunikativní 

Žákům umožníme: 

 popisovat situace při experimentování  

 diskutovat se spolužáky s učitelem  

 učit se odborně vyjadřovat  

 různé způsoby jak vyjádřit závěr z experimentování – technická zpráva, protokol 

z laboratorní práce  

 využívat informační a komunikační technologie  
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Kompetence sociální a personální 

Žákům umožníme: 

 podílet se na vytvoření pravidel pro práci ve skupině 

 při práci ve skupině převzít určitou roli 

 podílet se na vytvoření příjemné atmosféry 

 čerpat poučení 

 vytvářet si pozitivní představu o sobě samém 

 

Kompetence občanské 

Žákům umožníme: 

 rozhodovat se 

 žáci dostávají důvěru 

 podporujeme tvořivé nápady žáků 

 

Kompetence pracovní 

Podporujeme u žáků: 

 zručnost při experimentování 

 povinnost dodržovat vymezená pravidla 

 přemýšlení nad svou prací, rozhodovat se 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Fyzika 

 

Ročník: 6. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: uvede konkrétní příklady jevů 

dokazujících, že se částice látek neustále 

pohybují a vzájemně na sebe působí  

 LÁTKA A TĚLESO 

 

Částicové složení látek; atomy a 

molekuly; vzájemné silové 

působení částic; stavba látky 

pevné, kapalné, plynné; difúze; 

vlastnosti látek   pevných, 

kapalných, plynných; elektrické 

vlastnosti látek (elektrování 

těles, elektrické pole, ionty); 

magnetické vlastnosti látek 

(magnety přírodní, umělé, 

magnetické póly, magnetické 

pole, magnetizace látky) 

 

 rozliší látku a těleso, uvede 

příklady látek a těles 

 popíše model atomu 

 vysvětlí rozdíl mezi atomem, 

molekulou, prvkem, 

sloučeninou 

 vysvětlí a pokusně dokáže jev 

difúzi 

 objasní pomocí částicové 

stavby látek rozpínavost 

plynů, tekutost kapalin i plynů 

a stálý tvar krystalických látek 

 elektruje těleso třením, 

dotykem a tento jev vysvětlí 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 popíše, jak se k sobě budou 

navzájem chovat elektrovaná 

tělesa 

 ukáže na magnetu magnetické 

póly a netečné pásmo 

 pokusně demonstruje 

magnetické pole a znázorní ho 

pomocí indukčních čar 

 použije kompas k určení 

světových stran 

ŽÁK: změří vhodně zvolenými měřidly 

některé důležité fyzikální veličiny 

charakterizující látky a tělesa 

ŽÁK:  předpoví, jak se změní délka či objem 

tělesa při změně jeho teploty 

 MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH 

VELIČIN 

 

Délka; objem; hmotnost; čas; 

teplota; změna teploty vzduchu 

v průběhu času; změna objemu 

těles při zahřívání a ochlazování 

 

 používá k dané veličině její 

značku, základní jednotku, 

jednotky odvozené a převodní 

vztahy mezi jednotkami 

 změří rozměry obdélníkové 

plochy (délka, šířka), hranolů 

(délka, šířka, výška) 

 změří objem kapalného 

i pevného tělesa odměrným 

válcem 

 změří čas stopkami 

 změří teplotu kapalného tělesa, 

vzduchu, tělesnou a použije 

vhodný teploměr 

 z naměřených teplot vzduchu 

sestrojí graf 

 užívá správný postup při 

měření a minimalizuje chyby 

vzniklé při měření 

 volí při všech měření vhodné 

měřidlo, z měřidla vyčte 

rozsah stupnice, hodnotu 

nejmenšího dílku, určí 

odchylku při měření 

 vypracuje protokol 

z laboratorní práce 

 vysvětlí důsledky změn 

objemu těles při změnách 

teploty 

ŽÁK: využívá s porozuměním vztah mezi 

hustotou, hmotností a objemem při 

řešení praktických problémů 

 HUSTOTA LÁTKY 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 vypočítá hustotu pevného i 

kapalného tělesa na základě 

změřených veličin 

 použije odvozeného vzorce 

pro výpočet hustoty k výpočtu 

hmotnosti i objemu tělesa 

 vyhledá v tabulkách hustoty 

látek 

Hustota; výpočet hustoty, 

hmotnost tělesa určená 

výpočtem 

 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Fyzika 

 

Ročník: 7. ročník 

 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 

vzhledem k jinému tělesu 

 POHYB TĚLESA 

 

Pohyb a klid tělesa vzhledem 

k vztažné soustavě; pohyb posuvný 

a otáčivý; pohyb přímočarý 

a křivočarý; pohyb rovnoměrný 

a nerovnoměrný 

 OSV 

 definuje pohyb jako změnu 

polohy vzhledem k jinému 

tělesu 

 rozhodne, zda se těleso 

v daném případě pohybuje 

nebo je v klidu 

 popíše a odliší pohyb podle 

trajektorie 

 odliší pohyb rovnoměrný od 

nerovnoměrného 

ŽÁK: využívá s porozuměním při řešení 

problémů a úloh vztah mezi rychlostí, 

dráhou a časem u rovnoměrného pohybu 

Rychlost rovnoměrného pohybu; 

výpočet rychlosti, jednotky, 

převodní vztahy; výpočet 

průměrné rychlosti; graf PÚ dráhy 

a času při rovnoměrném pohybu 

 

 uvede značku a jednotky 

rychlosti 

 vysvětlí, jak závisí dráha 

rovnoměrného pohybu na čase 

 objasní pojem průměrná 

rychlost 

 vypočítá průměrnou rychlost 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 užívá grafu k zjišťování 

rychlosti, dráhy a času 

ŽÁK: změří velikost působící sily 

ŽÁK: určí v konkrétní jednoduché situaci 

druhy sil působících na těleso, jejich 

velikosti, směry a výslednici 

 SÍLA 

 

Síla – vzájemné silové působení; 

gravitační síla a hmotnost; síla 

jako fyzikální veličina; měření síly 

siloměrem;  znázornění síly; 

skládání sil – výslednice; 

rovnováha sil; účinky síly na 

těleso; těžiště tělesa 

 OSV, EV 

 experimentálně ověří 

souvislost mezi gravitační 

silou Země a hmotností 

 změří sílu siloměrem 

 popíše, čím je síla jednoznačně 

určena 

 určí výslednici sil působících 

na těleso 

 popíše, kdy nastane rovnováha 

sil 

 vyjmenuje účinky síly na 

těleso 

 určí experimentálně 

v jednoduchých případech 

těžiště tělesa  

  využívá fakt, že poloha těžiště 

závisí na rozložení látky v 

tělese 

ŽÁK: využívá Newtonovy zákony pro 

objasňování či  předvídání změn pohybu 

těles při působení stálé výsledné síly 

v jednoduchých situacích 

 POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY – 

NEWTONOVY 

POHYBOVÉ ZÁKONY 

 

Zákon síly; zákon setrvačnosti; 

zákon akce a reakce 

 

 vysvětlí na příkladech znění 

Newtonových pohybových 

zákonů 

ŽÁK: aplikuje poznatky o otáčivých účincích 

síly při řešení praktických problémů 

 OTÁČIVÉ ÚČINKY SÍLY 

NA TĚLESO 

 

Páka; rovnovážná poloha páky – 

moment síly; užití páky v praxi; 

kladka pevná, volná, kladkostroj 

 

 uvede podmínku rovnováhy na 

páce a s porozuměním ji 

použije při řešení úloh z praxe 

 zdůvodní význam 

jednoduchých strojů v denní 

praxi  
 DEFORMAČNÍ ÚČINKY 

SÍLY NA TĚLESO 

 

Tlaková síla, tlak; tlak v praxi  

 

 výpočtem určí velikost tlaku 

a s porozuměním užívá vztah 

mezi tlakem, tlakovou silou 

a obsahem plochy 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 uvede příklady z praxe, kdy je 

nutné tlak zvětšit a zmenšit 

a navrhne způsob, jak to 

provést   
 TŘENÍ 

 

Třecí síla; měření třecí síly; třecí 

síla v praxi 

 

 experimentálně určí velikost 

třecí síly 

 určí, kdy je  v praxi nutné třecí 

sílu zvětšit, zmenšit a navrhne 

způsob, jak to provést 

ŽÁK: využívá poznatky o zákonitostech tlaku 

v klidných tekutinách pro řešení 

konkrétních praktických problémů 

ŽÁK: předpoví  z analýzy sil působících na 

těleso v klidné tekutině chování tělesa 

v ní 

 MECHANICKÉ 

VLASTNOSTO KAPALIN 

 

Pascalův zákon; hydraulické 

zařízení, užití v praxi; 

hydrostatický tlak; Archimedův 

zákon; potápění, vznášení se 

a plování stejnorodého tělesa 

v kapalině; plování nestejnorodých 

těles 

 

 užívá  Pascalův zákon 

k vysvětlení funkce 

hydraulického zařízení 

 vysvětlí důsledky působení 

gravitační sily Země na 

kapalinu 

 užívá vztah pro výpočet 

hydrostatického tlaku při 

řešení problémů a úloh 

 vysvětlí Archimedův zákon 

a použije jej při řešení 

praktických problémů 

 vysvětlí, kdy se těleso 

v kapalině potopí, kdy se 

vznáší a jaké podmínky platí 

pro plování těles 

ŽÁK: využívá poznatky o zákonitostech tlaku 

v klidných tekutinách pro řešení 

konkrétních praktických problémů; 

předpoví z analýzy sil působících na 

těleso v klidné tekutině chování tělesa 

v ní 

 MECHANICKÉ 

VLASTNOSTI PLYNŮ 

 

Atmosféra Země; atmosférický 

tlak; měření atmosférického tlaku; 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 vysvětlí vznik atmosférického 

tlaku 

 popíše a vysvětlí Torricelliho 

pokus 

 popíše tlakoměry 

 aplikuje Archimedův zákon  

pro plyny 

 vysvětlí vznik přetlaku, 

podtlaku 

 popíše funkci manometru 

 na principu podtlaku vysvětlí 

funkci některých zařízení 

změny atmosférického tlaku; 

vztlaková síla působící na těleso 

v atmosféře Země; tlak plynu 

v uzavřené nádobě, manometr 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Fyzika 

Ročník: 8. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: určí v jednoduchých případech práci 

vykonanou silou a z ní určí změnu 

energie tělesa 

ŽÁK:  využívá s  porozuměním vztah mezi 

výkonem, vykonanou prací a časem 

 PRÁCE, VÝKON 

 
Mechanická práce; mechanická 

práce při použití jednoduchých 

strojů; výkon, příkon, účinnost; 

řešení problémů a úloh 

 

 používá s porozuměním vztah 

pro výpočet  mechanické 

práce, výkonu při řešení 

problémů a úloh 

 rozlišuje pojmy výkon, příkon 

 vysvětlí pojem účinnost 
ŽÁK: určí v jednoduchých případech práci 

vykonanou silou a z ní určí  změnu 

energie tělesa 

ŽÁK: využívá poznatky o vzájemných 

přeměnách různých forem energie a 

jejich přenosu při řešení konkrétních  

problémů a úloh 

 ENERGIE 

 
Pohybová, polohová energie; 

vzájemná přeměna energie – zákon 

o zachování energie; energie 

v denním životě 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 určí, na čem závisí velikost 

pohybové, polohové energie 

 vypočítá velikost polohové 

energie tělesa 

 vysvětlí na příkladech, jak se 

přeměňuje polohová energie 

tělesa na pohybovou a naopak  
ŽÁK: určí v jednoduchých případech teplo 

přijaté či odevzdané tělesem 

ŽÁK: zhodnotí výhody a nevýhody využívání 

různých energetických zdrojů z hlediska 

vlivu na životní prostředí  

 VNITŘNÍ ENERGIE, 

TEPLO 

 
Vnitřní energie; změna vnitřní 

energie – teplo; tepelná výměna; 

tepelná výměna vedením, 

prouděním; tepelné záření; energie 

slunečního záření a její využití; 

řešení problémů a úloh - teplo 

 

 vysvětlí pojem vnitřní energie 

tělesa 

 rozliší fyzikální veličinu teplo 

a teplotu 

 rozliší tepelný vodič a izolant 

 rozpozná v přírodě 

a v praktickém životě některé 

formy tepelné výměny 

 vypočítá teplo přijaté, 

odevzdané tělesem 

 používá fyzikální tabulky 

k vyhledávání měrných 

tepelných kapacit látek 

 aplikuje poznatky při řešení 

jednoduchých problémů a úloh 

z praxe  
 ZMĚNY SKUPENSTVÍ 

 
Skupenství látek a vnitřní energie; 

tání a tuhnutí; vypařování, var; 

kapalnění; sublimace, 

desublimace; skupenství vody – 

anomálie vody 

 Projektový den „ DEN 

VODY“ 
 Popíše, za jakých podmínek 

dochází k jednotlivým 

změnám 
skupenství 

 vysvětlí pojem anomálie vody 

a její význam v přírodě 

 používá aktivně fyzikální 

tabulky  
 SPALOVACÍ MOTORY 

rozšiřující učivo 

 
Tepelné motory; pístové spalovací 

motory; využití pístových 

spalovacích motorů 

 

 vysvětlí činnost pístových 

spalovacích motoru 

 zhodnotí vliv používání 

pístových spalovacích motorů 

na životní prostředí 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: rozliší vodič a izolant na základě analýzy 

jejich vlastností 
 ELEKTRICKÉ JEVY 

 
Elektrické vlastnosti látek, 

elektrometr; elektrický náboj; 

vodič a izolant v elektrickém poli; 

siločáry elektrického pole 

 

 vysvětlí působení elektrického 

pole na vodič a izolant 

 rozezná analogie a odlišnosti 

gravitačního a elektrického 

pole  
ŽÁK: sestaví správně podle schématu 

elektrický obvod a analyzuje správně 

schéma reálného obvodu 

ŽÁK: změří elektrický proud a napětí 

ŽÁK: využívá Ohmův zákon pro část obvodu 

při řešení praktických problémů 

 ZÁKONY 

ELEKTRICKÉHO 

PROUDU V OBVODECH 

 
Elektrický proud; měření 

elektrického proudu, ampérmetr; 

elektrické napětí; měření 

elektrického napětí, voltmetr; 

zdroje napětí; Ohmův zákon, 

elektrický odpor vodiče; závislost 

elektrického proudu na 

vlastnostech vodiče; výsledný 

odpor spotřebičů spojených za 

sebou – sériově; výsledný odpor 

spotřebičů spojených vedle sebe – 

paralelně; reostat, dělič napětí 

 

 zapojí ampérmetr i voltmetr do 

obvodu a určí velikost 

procházejícího proudu 

a velikost napětí 

 používá měřicí přístroje 

ručkové i digitální – 

ampérmetr, voltmetr, ohmmetr 

 vysvětlí elektrický odpor jako 

vlastnost vodiče 

 vyjádří slovně i matematicky 

Ohmův zákon a na základě 

tohoto vztahu řeší jednoduché 

úlohy 

 zapojí spotřebiče za sebou 

a vedle sebe a výpočtem 

i měřením zjistí velikost 

elektrického proudu, napětí 

a odporu 

 rozliší funkci reostatu 

a potenciometru 
ŽÁK: zhodnotí výhody a nevýhody využívání 

různých energetických zdrojů z hlediska 

vlivu na životní prostředí 

 ELEKTRICKÁ ENERGIE 

 
Elektrická práce – energie; 

elektrický příkon, účinnost 

spotřebiče; elektrická energie 

v domácnosti 

 

 vypočítá spotřebu elektrické 

energie spotřebiče a určí cenu 

za odebranou energii 

ŽÁK: rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku 

a kvalitativně analyzuje přítomnost 

daného prostředí pro šíření zvuku 

ŽÁK: posoudí možnosti zmenšování vlivu 

nadměrného hluku na životní prostředí 

 ZVUKOVÉ JEVY 

 
Vznik zvuku, šíření zvuku; tón, 

výška tónu, ucho – přijímač zvuku; 

hlasitost; nucené chvění, 

rezonance; odraz zvuku, ozvěna; 

hluk, ochrana před hlukem 

 

 určí podmínky pro vznik 

a šíření zvuku 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 určí vztah mezi výškou tónu a 

kmitočtem 

 objasní vznik ozvěny 

 zhodnotí hlasitost zvuků ve 

svém okolí 

 zdůvodní nutnost ochrany 

organismu před přílišným 

hlukem 
ŽÁK: určí základní meteorologické prvky 

zdůvodní nutnost ochrany ovzduší 

zdůvodní nutnost ochrany ovzduší 

 METEOROLOGIE 
rozšiřující učivo 

 
Atmosféra země a její složení; 

znečišťování atmosféra; počasí 

kolem nás; základní 

meteorologické jevy a jejich 

měření 

 

 určí podmínky pro vznik 

a šíření zvuku 

 určí vztah mezi výškou tónu a 

kmitočtem 

 objasní vznik ozvěny 

 zhodnotí hlasitost zvuků ve 

svém okolí 

 zdůvodní nutnost ochrany 

organismu před přílišným 

hlukem 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Fyzika 

 

Ročník: 9. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
ŽÁK: využívá prakticky poznatky o 

působení magnetického pole na 

magnet a cívku s proudem a o 

vlivu změny magnetického pole 

v okolí cívky na vznik 

indukovaného napětí v ní 

ŽÁK:  rozliší stejnosměrný proud od 

střídavého a změří elektrický 

proud a napětí; 

ŽÁK: zhodnotí výhody a nevýhody 

využívání různých energetických 

zdrojů z hlediska vlivu na životní 

prostředí 

 ELEKTROMAGNETICKÉ 

JEVY 

 
Magnetické pole cívky s proudem; 

elektromagnet a jeho užití; působení 

magnetického pole na cívku s proudem; 

elektromotor; elektromagnetická 

indukce; střídavý proud; transformátor, 

rozvodná elektrická síť, elektrárny 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
 určí magnetické póly 

cívky s proudem 

 porovná vlastnosti 

trvalého magnetu a 

elektromagnetu 

 vysvětlí činnost 

stejnosměrného 

elektromotoru 

 experimentálně ověří 

elektromagnetickou 

indukci 

 objasní vznik střídavého 

napětí i činnost 

alternátoru 

 vyjmenuje veličiny, které 

charakterizují střídavý 

proud, napětí 
 vysvětlí činnost 

transformátoru a řeší 

jednoduché úlohy na 

základě znalosti 

transformačního poměru 

 popíše výrobu a přenos 

elektrické energie a její 

vliv na životní prostředí 

 

ŽÁK: rozliší vodič, izolant a polovodič 

na základě analýzy jejich 

vlastností 

ŽÁK: zapojí správně polovodičovou 

diodu 

 VEDEÍ ELEKTRICKÉHO 

PROUDU V LÁTKÁCH 

 
Vedení elektrického proudu v kovech; 

vedení elektrického proudu 

v kapalinách, plynech; vedení 

elektrického proudu v polovodičích; 

polovodičové součástky;  užití 

polovodičů 

 

 rozliší nositele 

elektrického  proudu 

v kovech, kapalinách, 

plynech a polovodičích 

 charakterizuje polovodič 

typu P a N 

 zapojí polovodičovou 

diodu v propustném a 

závěrném směru 

 vyjmenuje některé 

polovodičové součástky 

a vysvětlí, na jakém 

principu fungují  
 BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ 

S ELEKTRICKÝMI 

ZAŘÍZENÍMI 

 
Elektrické spotřebiče v domácnosti; 

ochrana před úrazem elektrickým 

 

 objasní význam 

některých značek a údajů 

na štítku u elektrických 

spotřebičů  

 uvede, která bezpečnostní 

pravidla je třeba 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
dodržovat při zacházení 

s elektrickými spotřebiči 
proudem; první pomoc při úrazu 

elektrickým proudem  
 ELEKTROMAGNETICKÉ 

ZÁŘENÍ – rozšiřující učivo 

 
Elektromagnetické vlny a záření; zdroje 

záření 

 

 Jednoduše vysvětlí 

rozdílné vlastnosti 

elektromagnetických vln 

o různých vlnových 

délkách a jejich použití v 

praxi 
ŽÁK: zhodnotí výhody a nevýhody 

využívání různých energetických 

zdrojů z hlediska vlivu na životní 

prostředí 

 JADERNÁ ENERGIE 

 
Atomová jádra; radioaktivita; využití 

jaderného záření; jaderná reakce, 

jaderné síly, jaderná energie; uvolňování 

jaderné energie; jaderný reaktor, jaderná 

energetika; ochrana před zářením, 

radiační havárie, prostředky 

k improvizované ochraně 

 

 vysvětlí pojem 

radioaktivita 

 uvede druhy 

radioaktivního záření a 

porovná jejich vlastnosti 

 uvede příklady jaderných 

reakcí, při kterých se 

uvolňuje energie  

 podle obrázku stručně 

popíše hlavní části 

jaderného reaktoru a 

vysvětlí jejich význam 

 vysvětlí nebezpečí 

zneužití jaderné energie 
ŽÁK: využívá zákona o přímočarém 

šíření světla ve stejnorodém 

optickém prostředí a zákona 

odrazu světla  při  řešení problémů 

a úloh 

 SVĚTELNÉ JEVY 

 
Světlo a světelné zdroje; šíření světla, 

stín; měsíční fáze, zatmění Slunce, 

Měsíce; zákon odrazu; zobrazení 

předmětu rovinným zrcadlem; kulová 

zrcadla; zobrazení předmětu kulovým 

zrcadlem 
 

 rozliší zdroj světla a 

těleso, které světlo odráží 

 vysvětlí vznik stínu, a 

proč dochází k zatmění 

Slunce a Měsíce 

 vysloví zákon odrazu 

 vytvoří obraz předmětu 

různými typy zrcadel a 

tento obraz charakterizuje 

 uvede příklady zrcadel v 

praxi 
ŽÁK: rozhodne ze znalosti rychlosti 

světla ve dvou různých 

prostředích, zda se světlo bude 

lámat ke kolmici či od kolmice, 

a využívá této skutečnosti při 

analýze průchodu světla čočkami 

Zákon lomu; čočky; zobrazení předmětu 

čočkami; užití čoček, optické přístroje; 

rozklad světla optickým hranolem, 

barvy světla 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 
 vysvětlí, kdy  dochází 

k lomu světla 

 rozliší obrazy předmětů 

vytvořených spojkou 

a rozptylkou 

 objasní, jak lze pomocí 

čoček kompenzovat 

krátkozrakost 

a dalekozrakost 

 objasní princip lupy 

a fotografického přístroje 

 pokusně ověří a vysvětlí, 

jak se rozkládá denní bílé 

světlo hranolem 

 vysvětlí vznik duhy v 

přírodě 
ŽÁK: objasní (kvalitativně) pomocí 

poznatků o gravitačních silách 

pohyb planet kolem Slunce a 

měsíců planet kolem planet 

ŽÁK: odliší hvězdu od planety na 

základě jejich vlastností 

 ZEMĚ A VESMÍR 

 
Základní pojmy – jednotky; sluneční 

soustava; naše Galaxie; kosmický 

výzkum 

 

 orientuje se v jednotkách 

používaných v astronomii 

 popíše sluneční soustavu 

a její součásti  

 popíše, jaké děje se 

odehrávají na Slunci 

 objasní střídání dne a 

noci, ročních období, 

vznik měsíčních fází 

 orientuje se v mapě 

hvězdné oblohy 

 zajímá se o aktuální 

informace z kosmického 

výzkumu 
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5.2.9 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu 

Předmět Chemie se vyučuje v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah předmětu Chemie je realizován 

dvěma hodinami týdně. 

 

 

Obsahové vymezení předmětu 

V předmětu Chemie realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Chemie, 

vzdělávací oblasti Člověk a příroda RVP ZV v plném rozsahu. 

Cílem vyučovacího předmětu chemie je, aby si žáci s porozuměním osvojili základní poznatky 

z různých oborů chemie, aby žáci získali potřebné teoretické i praktické experimentální návyky 

a dovednosti a rovněž, aby se naučili rozvíjet své poznávací schopnosti.  

Do vzdělávacího obsahu chemie je zařazeno průřezové téma EV - environmentální výchova. 

Ve výuce je průběžně zdůrazňován vztah chemie k životnímu prostředí. Rovněž jsou do výuky 

průběžně včleňována témata týkající se ekologie. Žáci jsou vedeni k přemýšlení a diskusím na 

ekologická témata. 

 

 

Organizační vymezení předmětu 

Výuka probíhá zpravidla v odborné učebně chemie, v kmenových učebnách či v počítačové 

učebně. Nedílnou součástí výuky je i projektové vyučování. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

 

Kompetence k učení 

 informujeme žáky o možnostech získávání nových informací; učit je orientovat se 

v chemických tabulkách a dalších chemických přehledech 

 vedeme žáky k pochopení učiva, k hledání souvislostí a tím k efektivnějšímu procesu 

učení 

 učíme žáky chápat a běžně užívat chemické značky, vzorce, symboly i odborné 

chemické názvosloví a pojmy 

 učíme žáky hodnotit a vyvozovat závěry z chemických pokusů 

 vedeme žáky k uvědomění si praktického přínosu znalostí učiva předmětu chemie 

v běžném životě, a tak v nich pěstovat pozitivní vztah k učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

 vedeme žáky k samostatnému vyhledávání informací 

 učíme žáky orientovat se v nových informacích, hodnotit je a začleňovat je 

 zařazujeme do výuky množství problémových úloh (chemické výpočty, chemické 

názvosloví, atd.) a žáky vést k jejich samostatnému vyřešení nebo k vyřešení 

kooperativnímu ve skupině 

 vedeme žáky k ověřování získaných výsledků, schopnosti obhájit si je před kolektivem; 

žáci jsou tak vedeni k zodpovědnosti za dosažené výsledky problémových úloh nebo 

chemických pokusů a zároveň jsou tak připravováni na zodpovědnost ve své budoucí 

profesi 
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Kompetence komunikativní 

 vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými 

 u žáků klademe důraz na smysluplnost jejich projevu; sleduje se, zda svému projevu 

zcela rozumí 

 podporujeme komunikaci mezi žáky řešením problémů ve skupinách nebo diskuzemi 

celé třídy na vybraná témata 

 

Kompetence sociální a personální 

 vedeme žáky k účinné spolupráci ve skupině; žáci jsou vedeni k přijímání pravidel práce 

ve skupině, k zaujmutí určité role ve skupině, ke vzájemné pomoci mezi sebou, ke 

vzájemné toleranci 

 vedeme žáky k pochopení potřeby efektivní spolupráce při řešení úkolů 

 zařazujeme do výuky diskuze na vybraná témata 

 poskytujeme žákům v hodině prostor pro vlastní samostatný projev 

 posilujeme u žáků sebedůvěru ve schopnost zvládnut učivo předmětu chemie 

 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k respektování druhých lidí 

 vedeme žáky k chápání souvislostí mezi vybranými kapitolami z předmětu chemie 

a ekologií, znečišťováním a ochranou životního prostředím a zdravím člověka 

 utváříme u žáků dovednosti vhodně se chovat v situacích ohrožujících zdraví člověka 

 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky k bezpečnému zacházení s laboratorními pomůckami a zařízeními 

a s chemickými látkami 

 motivujeme žáky k plnění povinností v rámci předmětu 

 vedeme žáky k zodpovědnému rozhodování o svém budoucím povolání; v případě 

zájmu o učivo chemie žáky seznamovat s profesemi zahrnujícími oblasti chemie 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Chemie 

 

Ročník: 8. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: objasní pojem chemie a zdůvodní „proč 

je potřeba učit se chemii“; určí 

společné a rozdílné vlastnosti látek  

 úvod do chemie 

 vlastnosti látek (barva, 

skupenství, rozpustnost ve 

vodě, kujnost, tepelná 

a elektrická vodivost, 

hustota) 

 

 rozpozná změny skupenství 

látek (porozumění) 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 popíše společné a rozdílné 

vlastnosti vybraných látek 

(aplikace) 

 navrhne a provede 

jednoduché pokusy a 

zaznamená jejich výsledek 

(syntéza) 

 vyhledá v tabulkách 

(u vybraných látek) hodnoty 

hustoty teploty tání, teploty 

varu a orientuje se v jejich 

hodnotách (aplikace)  
 chemické děje 

 

 

 rozpozná u běžně známých 

dějů, zda dochází 

k přeměnám látek (analýza) 

ŽÁK: pracuje bezpečně s vybranými 

dostupnými a běžně používanými 

látkami a hodnotí jejich rizikovost; 

posoudí nebezpečnost vybraných 

dostupných látek, se kterými zatím 

pracovat nesmí  

ŽÁK: objasní nejefektivnější jednání v 

modelových příkladech havárie s 

únikem nebezpečných látek  

 bezpečnost při 

experimentální činnosti 

 příklady nebezpečných látek 

a přípravků (podle zákonů 

a vyhlášek) 

 H-věty, P-věty 

 piktogramy a jejich význam  

 

 

 vyjmenuje zásady bezpečné 

práce ve školní laboratoři – 

pracovně (porozumění), 

poskytne a přivolá první 

pomoc při úrazech (aplikace)  

 rozliší H-věty a P-věty 

a uvede důvod jejich zápisu 

na obalech nebezpečných 

látek (porozumění), zná 

význam piktogramů 
ŽÁK: rozlišuje směsi a chemické látky  

ŽÁK: vypočítá složení roztoků, připraví 

prakticky roztok daného složení  

ŽÁK: vysvětlí základní faktory ovlivňující 

rozpouštění pevných látek  

 směsi 

 různorodé a stejnorodé směsi 

(roztoky) 

 složení roztoků – hmotnostní 

zlomek 

 ředění roztoků-křížové 

pravidlo 

 

 rozlišuje různé druhy směsí 

(porozumění) 

 používá (v souvislostech) 

pojmy rozpustnost, 

koncentrovanější, zředěnější, 

nasycený a nenasycený 

roztok (aplikace) 

 aplikuje poznatky o vlivu 

teploty, míchání a plošného 

obsahu povrchu rozpuštěné 



 250 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

pevné látky na rychlost 

jejího rozpouštění při 

vysvětlování známých 

situací z běžného života 

(aplikace) 

 vypočítá hmotnostní zlomek 

složek v roztocích (aplikace) 
ŽÁK: navrhne postupy a prakticky provede 

oddělování složek směsí o známém 

složení; uvede příklady oddělování 

složek v praxi  

 oddělování složek směsí 

(usazování, filtrace, 

destilace, krystalizace, 

sublimace, chromatografie, 

extrakce… 

 

 provede filtraci a destilaci ve 

školních podmínkách 

(aplikace) 

 navrhne postup oddělování 

složek směsí (o známém 

složení) a  najde příklady 

oddělování složek směsí 

v běžném životě (syntéza) 
ŽÁK: rozliší různé druhy vody a uvede 

příklady jejich výskytu a použití  

ŽÁK: uvede příklady znečišťování vody a 

vzduchu v pracovním prostředí a 

domácnosti, navrhne nejvhodnější 

preventivní opatření a způsoby likvidace 

znečištění  

 voda a vzduch 

 

 

 rozliší vodu destilovanou, 

pitnou (včetně stolní), 

užitkovou, odpadní, uvede 

příklady jejich výskytu 

a použití (porozumění) 

 prokáže znalost o složení 

vzduchu - i kvantitativně 

(znalost + porozumění) 

 popíše, co je teplotní inverze 

a smog a uvede příklady 

zdrojů informací o čistotě 

ovzduší (porozumění) 

 vysvětlí základní příčiny 

znečisťování  vody a 

vzduchu v přírodě i 

v domácnosti  (analýza) 

 posoudí nutnost ochrany 

životního prostředí 

(hodnocení) 

 popíše několik způsobů 

čistění odpadních vod 

(porozumění) 
ŽÁK: používá pojmy atom a molekula ve 

správných souvislostech  
 částicové složení látek 

a chemické prvky 
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 uvede příklady (z praxe) 

dokazující, že látky se 

skládají z pohybujících se 

částic (porozumění) 

 užívá pojmy atom, molekula 

ve správných souvislostech, 

slovně popíše složení atomu 

a vznik kationtu a aniontu 

z neutrálních atomů 

(aplikace) 

(molekuly, atomy, protony, 

neutrony, atomové jádro, 

elektrony, elektronový obal, 

valenční elektrony, ionty) 

ŽÁK: rozlišuje chemické prvky a chemické 

sloučeniny a pojmy užívá ve správných 

souvislostech  

 částicové složení látek 

a chemické prvky 

 protonové číslo 

 

 používá značky a názvy 

nejznámějších chemických 

prvků (Ag, Al, Au, Br, C, 

Ca, Cl, Cu, F, Fe, H, He, Hg, 

I, K, Mg, Mn, N, Na, O, P, 

Pb, S, Si, Zn), 

 vyhledá v tabulkách názvy 

prvků ke známým 

protonovým číslům a naopak 

(aplikace)  
 chemická vazba, chemické 

sloučeniny 

 částicové složení látek 

a chemické prvky 

 

 používá pojmy chemický 

prvek a chemická sloučenina 

ve správných souvislostech 

a rozliší chemickou značku 

(prvku) a chemický vzorec 

(včetně jejich kvalitativního 

i kvantitativního významu) 
ŽÁK: orientuje se v periodické soustavě 

chemických prvků, rozpozná vybrané 

kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné 

vlastnosti  

 chemické prvky a periodická 

soustava chemických prvků 

částicové složení látek 

a chemické prvky 

 

 uvede příklady praktického 

využití kovů (Fe, Al, Zn, Cu, 

Ag, Au) a slitin (mosazi, 

bronzu, duralu) a nekovů (H, 

O, N, Cl, S, C) – 

(porozumění). 

 popíše hlavní rozdíly mezi 

kovy a nekovy 

a jednoduchými pokusy 

ověří jejich vlastnosti 

(analýza) 

 rozliší periody a skupiny 

v PSP (aplikace) 
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ŽÁK: rozliší výchozí látky a produkty 

chemických reakcí, uvede příklady 

prakticky důležitých chemických reakcí, 

provede jejich klasifikaci a zhodnotí 

jejich využívání  

 chemické reakce  

 provede jednoduché 

chemické reakce ve školních 

podmínkách (syntéza) 

 aplikuje poznatky o 

faktorech ovlivňujících 

průběh chemických reakcí 

v praxi a při předcházení 

jejich nebezpečnému 

průběhu (aplikace) 
ŽÁK: přečte chemické rovnice a s užitím 

zákona zachování hmotnosti vypočítá 

hmotnost výchozí látky nebo produktu  

ŽÁK: aplikuje poznatky o faktorech 

ovlivňujících průběh chemických reakcí 

v praxi a při předcházení jejich 

nebezpečnému průběhu  

 zákon zachování hmotnosti 

 chemické rovnice 

 výpočet látkového množství 

 ovlivňování průběhu 

(rychlosti) chemické reakce 

 

 ověří zákon zachování 

hmotnosti pro chemické 

reakce a využívá ho při 

řešení úloh (aplikace) 

 zapíše jednoduchými 

chemickými rovnicemi 

vybrané chemické reakce, 

přečte chemické rovnice, 

včetně použití látkového 

množství (aplikace) 

 užívá pojmy látkové 

množství a molární hmotnost 

(porozumění) 
ŽÁK: porovná vlastnosti a použití vybraných 

prakticky významných oxidů, kyselin, 

hydroxidů a solí a posoudí vliv 

významných zástupců těchto látek na 

životní prostředí  

 anorganické sloučeniny 

 oxidy (siřičitý, sírový, 

dusnatý, dusičitý, uhelnatý, 

uhličitý, vápenatý)  

 halogenidy (chlorid sodný) 

 sulfidy 

  

 určí oxidační číslo atomů 

prvků v oxidech, sulfidech 

a v halogenidech, z názvů 

zapíše vzorce a naopak 

(aplikace) 

 popíše vlastnosti vybraných 

oxidů a chloridu sodného 

(porozumění) a posoudí vliv 

těchto látek na životní 

prostředí (hodnocení) 
ŽÁK: porovná vlastnosti a použití vybraných 

prakticky významných oxidů, kyselin, 

hydroxidů a solí a posoudí vliv 

 anorganické sloučeniny 

 kyselost a zásaditost 

roztoků, pH 

 EV- Praktická ekologie 
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významných zástupců těchto látek na 

životní prostředí  

ŽÁK: vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede 

jejich vliv na životní prostředí a uvede 

opatření, kterými jim lze předcházet  

ŽÁK: orientuje se na stupnici pH, změří 

reakci roztoku univerzálním 

indikátorovým papírkem a uvede 

příklady uplatňování neutralizace v 

praxi  

 kyseliny (sírová, 

chlorovodíková, dusičná) 

 hydroxidy (sodný, draselný, 

vápenatý) 

 vysvětlí, jak se bezpečně ředí 

koncentrované kyseliny, jak 

se bezpečně rozpouští 

hydroxidy a poskytne první 

pomoc při zasažení těmito 

látkami (porozumění + 

aplikace) 

 ředí (s dodržováním zákonů, 

vyhlášek a pravidel bezpečné 

práce) roztoky kyselin 

a hydroxidů (aplikace) 

 zapíše vzorcem, popíše 

vlastnosti a použití 

vybraných kyselin a 

hydroxidů (porozumění) 

 vysvětlí, jak vznikají 

v přírodě kyselé deště, jak 

jim lze předcházet (syntéza) 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Chemie 

 

Ročník: 9. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

  opakování- názvosloví, 

vlastnosti některých kyselin 

a hydroxidů, klasifikace 

oxidů, orientace v PSP, 

základní chemické reakce - 

syntéza a analýza, Zákon 

zachování hmotnosti 

 

 zopakuje si základní 

osvojené pojmy z 8. ročníku 

(znalost) 

 popíše postup práce 

s vybranými dostupnými 



 254 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

chemickými látkami při 

zachování bezpečnosti práce 

(aplikace) 

 ovládá základy první pomoci 

při popálení, potřísnění 

pokožky kyselinou, 

hydroxidem, pořezání se 

(aplikace) 

 využívá dostupných 

informačních zdrojů, 

analyzuje informace, 

vyčleňuje z nich podstatné a 

předává je ostatním žákům 

(aplikace + analýza) 

 bezpečnost práce 

v chemické laboratoři 

 
 anorganické sloučeniny 

 neutralizace 

 

 

 bezpečně provede 

neutralizaci roztoků známých 

kyselin a hydroxidů (pro 

žáky povolených), uvede 

názvy a vzorce výchozích 

látek a produktů a zapíše je 

chemickými rovnicemi 

(analýza) 

 vyhledá příklady uplatnění 

neutralizace v praxi 

(aplikace)  
 soli 

 průmyslová hnojiva 

 stavební pojiva (vápno, 

 cement, sádra, 

 keramika) 

 výpočet hmotnosti 

 z chemické rovnice 

 výpočet molární hmotnosti 

 

 rozliší, které látky patří mezi 

soli (analýza) 

 provede jednoduché přípravy 

solí (analýza) 

 užívá názvosloví solí, 

hydrogen solí a hydrátů 

(aplikace) 

 vyhledá vlastnosti a použití 

vybraných solí (hlavně se 

zaměřením na průmyslová 

hnojiva) (aplikace) 

 popíše vlastnosti a použití 

nejznámějších stavebních 

pojiv (aplikace) 

 užívá  pojmy látkové 

množství, molární hmotnost 

(aplikace) 
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 vypočítá hmotnost výchozí 

látky a produktu (aplikace) 

 vypočítá molární koncentraci 

roztoku (aplikace)  
 redoxní reakce (oxidace, 

redukce) 

 galvanické články 

 elektrolýza 

 gal. pokovování 

 

 rozhodne, které ze známých 

reakcí patří mezi redoxní 

(analýza) 

 popíše princip výroby 

surového železa a oceli 

(porozumění) 

 popíše, co je koroze, příklady 

činitelů ovlivňujících její 

rychlost a uvede způsoby 

ochrany ocelových výrobků 

před korozí (aplikace + 

analýza) 

 experimentálně ověří vliv 

různých činitelů na průběh 

koroze (analýza)  
 energetické změny při 

chemických reakcích 

 přírodní zdroje uhlovodíků 

(paliva, výhřevnost) 

 jaderná chemie 

 

 vyhledá příklady fosilních 

a průmyslově vyráběných 

paliv a popíše jejich 

vlastnosti a použití 

(porozumění) 

 používá bezpečně spotřebiče 

na topné plyny v domácnosti 

a plynové kahany při 

školních experimentech 

(aplikace) 

 posoudí vliv spalování 

různých paliv (včetně 

pohonných látek pro 

automobily) na životní 

prostředí (hodnocení) 

 rozliší obnovitelné 

a neobnovitelné zdroje 

energie (analýza) 

 rozliší exotermické 

a endotermické reakce 

(analýza) 

 posoudí  problematiku 

ekologie, ochrany životního 
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prostředí, recyklace odpadů 

(hodnocení) 

ŽÁK: rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 

jejich zdroje, vlastnosti a použití  

ŽÁK: zhodnotí užívání fosilních paliv a 

vyráběných paliv jako zdrojů energie a 

uvede příklady produktů průmyslového 

zpracování ropy  

 organické sloučeniny 

 uhlovodíky (methan, ethan, 

propan, butan, ethylen, 

propylen, acetylen, benzen, 

naftalen a jejich zdroje) 

 

 rozliší nejjednodušší 

uhlovodíky, uvede jejich 

vzorce, vlastnosti a použití 

(porozumění) 

 uvede příklady produktů 

průmyslového zpracování 

ropy a zemního plynu. 
ŽÁK: rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, 

uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití  
 deriváty uhlovodíků  

 rozliší a zapíše vzorce 

methanolu, ethanolu, 

kyseliny mravenčí a octové, 

uvede jejich vlastnosti a 

použití (porozumění) 

 stanoví výchozí látky 

a produkty esterifikace 

a rozliší esterifikaci mezi 

ostatními typy chemických 

reakcí (aplikace) 
ŽÁK: orientuje se ve výchozích látkách a 

produktech fotosyntézy a koncových 

produktech biochemického zpracování, 

především bílkovinách, tucích, 

sacharidech  

ŽÁK: určí podmínky postačující pro aktivní 

fotosyntézu  

ŽÁK: uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 

sacharidů a vitaminů  

 přírodní látky  

 uvede výchozí látky, 

produkty a podmínky 

fotosyntézy 

 rozliší bílkoviny, tuky, 

sacharidy a vitamíny, uvede 

příklady zdrojů těchto látek 

pro člověka a hodnotí různé 

potraviny z hlediska obecně 

uznávaných zásad zdravé 

výživy 

 
 

 
 plasty a syntetická vlákna  EV: Praktická ekologie 
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 rozpozná plasty od dalších 

látek, uvede příklady jejich 

názvů, vlastností a použití 

(analýza) 

 posoudí vliv používání plastů 

na životní prostředí 

(hodnocení) 

 rozpozná názvy přírodních 

a syntetických vláken a 

uvede jejich výhody i 

nevýhody při jejich 

používání (analýza) 
ŽÁK: zhodnotí využívání prvotních a 

druhotných surovin z hlediska trvale 

udržitelného rozvoje na Zemi  

ŽÁK: aplikuje znalosti o principech hašení 

požárů na řešení modelových situací z 

praxe  

ŽÁK: orientuje se v přípravě a využívání 

různých látek v praxi a jejich vlivech na 

životní prostředí a zdraví člověka  

 chemie a společnost  

 doloží na příkladech význam 

chemických výrob pro naše 

hospodářství a pro člověka 

 uvede příklady prvotních a 

druhotných surovin pro 

chemické výroby 

 uvede příklady otravných 

látek a způsoby ochrany proti 

nim 

 vysvětlí princip hašení 

požáru a uvede příklady 

jejich způsobu hašení 

 uvede příklady volně i 

nezákonně prodávaných drog 

a popíše následky, kterým se 

vystavuje jejich konzument 

 na konkrétních příkladech 

doloží, jak dochází ke 

znečišťování životního 

prostředí a jak tomu 

předcházet 
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5.2.10 Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOPIS 

 

Charakteristika vyučovacího  předmětu: 

 

Časové vymezení předmětu  

Předmět přírodopis se vyučuje v 6., 7., 8. ročníku ve 2 hodinách, v 9. ročníku pouze v 1 hodině 

týdně. Vzdělávací oblast Člověk a příroda - je na 2. stupni posílena o 4 hodiny disponibilní 

časové dotace pro zajištění činnostního charakteru výuky a realizaci průřezových témat. 

 

Organizační vymezení 

Výuka probíhá v odborné učebně, vybavené běžnou audiovizuální technikou, v počítačové 

učebně, formou projektových dnů, exkurzí terénních cvičení a laboratorních prací. Na 

laboratorní práce se třída v případě potřeby dělí na skupiny. 

 

Obsahové vymezení 

V předmětu přírodopisu je realizován soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru 

přírodopis RVP ZV v plném rozsahu. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

 

Kompetence k učení: 

Žákům umožníme: 

 samostatné pozorování živých i neživých přírodnin a některých přírodních dějů  

 vytvářet si ucelený pohled na přírodu a souvislosti přírodních dějů  

 srovnávat a třídit přírodniny podle určitých znaků (taxonů)  

 k vyvozování závěrů a domněnek používat vhodných příkladů 

 posoudit význam různých znaků z hlediska nadřazenosti podřazenosti kategorií 

 hodnotit vyvozené závěry a dál je používat pro učení a uplatnění v praxi  

 samostatně poznávat přírodu a přírodní zákonitosti – projektové dny, olympiáda 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Žákům umožníme: 

 přecházet od smyslového poznávání k pojmovému 

 vyslovovat domněnky o pozorovaných jevech a své závěry obhajovat 

 vyhledávat další informace k řešenému problému 

 využívat získané vědomosti a dovednosti k řešení praktických problémů 

 

Kompetence komunikativní: 

Žákům umožníme: 

 popisovat průběh experimentů 

 diskutovat se spolužáky a učitelem 

 učit se odborně vyjadřovat 

 uspořádávat a formulovat své myšlenky a závěry z experimentů – protokol z laboratorní 

práce 

 využívat informační a komunikační technologie (internet) 

 

Kompetence sociální a personální: 

Žákům umožníme: 

 podílet se na pravidlech práce ve skupině 
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 při práci ve skupině převzít určitou roli 

 v případě potřeby požádat o pomoc nebo jí sám poskytnout 

 vytvářet si pravdivou představu o sobě samém 

 

Kompetence občanské: 

Žákům umožníme: 

 chápat nutnost dodržovat pravidla k zlepšení životního prostředí 

 kriticky hodnotit různé jevy ve společnosti s ohledem na životní prostředí 

 učit se řešit aktuální problémy společnosti s ohledem na životní prostředí 

 

Kompetence pracovní: 

Žákům umožníme: 

 získání potřebné zručnosti při pozorování a experimentech 

 uvědomit si nutnost dodržovat dohodnutá pravidla bezpečnosti 

 přemýšlet nad svou prací a samostatně se rozhodovat 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Přírodopis 

 

Ročník: 6. ročník 

 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

Země a život na ní 

 

 vysvětlí, co zkoumají jednotlivé 

biologické vědy; uvede příklady 

rozmanitosti přírody 

 objasní rozdíl mezi organickými 

a anorganickými látkami a 

z jakých látek se skládá neživá a 

živá příroda 

 definuje fotosyntézu jako 

základní podmínku života i jako 

proces přeměny anorganických 

látek v látky organické a kyslík 

 vlastními slovy popíše teorii 

vzniku života na Zemi 

 objasní vznik rozmanitosti života 

na Zemi 

ŽÁK: rozliší základní projevy a podmínky života, 

orientuje se v daném přehledu vývoje 

organismů  

Projevy života a potravní vztahy 

organismů 

 EV – Základní podmínky 

života 
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TÉMATA 

 vyjmenuje základní projevy všech 

živých organismů 

 s porozuměním používá pojem 

ekosystém, uvede příklady 

 s porozuměním používá pojmy: 

producent, konzument, rozkladač, 

parazit, uvede příklady 

 objasní rozdíl mezi potravním 

řetězcem a potravní pyramidou 

 

ŽÁK: popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, 

živočichů a bakterií a objasní funkci 

základních organel  

ŽÁK: vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 

rozmnožování a jeho význam z hlediska 

dědičnosti  

ŽÁK: uvede příklady dědičnosti v praktickém 

životě a příklady vlivu prostředí na utváření 

organismů  

ŽÁK: aplikuje praktické metody poznávání přírody  

Buňka 

 OSV – Rozvoj 

schopností poznávání 

 popíše buňku, vysvětlí funkci 

organel; vysvětlí rozdíl mezi 

rostlinnou a živočišnou buňkou 

 pracuje s mikroskopem, připraví 

jednoduchý mikroskopický 

preparát 

ŽÁK: rozpozná, porovná a objasní funkci 

základních orgánů (orgánových soustav) 

rostlin i živočichů  

Nebuněčnost, jednobuněčnost, 

mnohobuněčnost 

 

 vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, 

jednobuněčným a 

mnohobuněčným organismem, 

uvede příklady; vysvětlí pojmy: 

pletivo, tkáň, orgán, orgánová 

soustava, organismus 

ŽÁK: třídí organismy a zařadí vybrané organismy 

do říší a nižších taxonomických jednotek 

ŽÁK: dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 

a chování při poznávání živé a neživé přírody   

Třídění organismů 

 

 dokáže roztřídit organismy do říší 

 objasní pojmy: rodové a druhové 

jméno a uvede příklady 

 vyjmenuje šest říší organismů a 

další systematické jednotky 

ŽÁK: uvede na příkladech z běžného života 

význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka  
Viry, bakterie a sinice 

 

 pochopí rozdíl mezi bakterií a 

virem 
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 vyjmenuje hlavní znaky virů a 

bakterií 

 vyjmenuje některá virová a 

bakteriální onemocnění 

 vysvětlí pojmy: mikrobiologie, 

očkování, antibiotika 

 objasní význam bakterií v přírodě 

 formuluje přínos bakterií pro 

člověka 

 vyjmenuje základní znaky sinic a 

jejich význam v přírodě 

 popíše, jak se liší buňka sinic od 

buňky bakterií 

 

 

Jednobuněčné organismy: rostliny, 

houby, živočichové 

 

 vyjmenuje základní znaky 

jednobuněčných rostlin – řas a 

uvede jejich význam 

 rozdělí říši houby na kvasinky, 

plísně, houby s plodnicí a 

lišejníky 

 popíše stavbu těla kvasinek a 

plísní; jejich rozmnožování; 

jejich význam; vyjmenuje 

zástupce 

 vyjmenuje základní znaky 

prvoků, popíše jejich buňku a 

způsob rozmnožování; uvede 

příklady  

ŽÁK: umí vysvětlit rozdíl ve stavbě buňky hub a 

rostlin, umí popsat jednotlivé části hub 

Mnohobuněčné organismy 

 

 

 

Nižší rostliny 

 

 vysvětlí rozdíl mezi stélkou a 

tělem vyšších rostlin 

ŽÁK: rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 

houby s plodnicemi a porovná je podle 

charakteristických znaků  

Houby 
 EV - Ekosystémy 
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ŽÁK: vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich 

význam v ekosystémech a místo v potravních 

řetězcích  

 pozná (i s pomocí atlasu) naše 

nejznámější jedlé a jedovaté 

houby 

 vysvětlí pravidla sběru hub a 

první pomoc při otravě houbami 

 zná význam hub v přírodě i pro 

člověka, rozlišuje mezi 

parazitismem a symbiózou 

ŽÁK: objasní funkci dvou organismů ve stélce 

lišejníků  

Lišejníky 

 

 pozná lišejník zeměpisný 

 objasní význam lišejníků 

 s porozuměním používá pojem 

bioindikátor 

ŽÁK: porovná základní vnější a vnitřní stavbu 

vybraných živočichů a vysvětlí funkci 

jednotlivých orgánů 

ŽÁK: rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 

živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje 

je do hlavních taxonomických skupin  Nižší živočichové (bezobratlí) 

 

 popíše vnitřní a vnější stavbu 

živočichů za použití osvojené 

odborné terminologie a vysvětlí 

funkci jednotlivých orgánů 

 

Žahavci 

 

 popíše životní prostředí a hlavní 

vnější znaky žahavců  

 

Ploštěnci; hlísti 

 

 popíše životní prostředí a hlavní 

vnější znaky ploštěnců a hlístů 

 rozlišuje vnitřní a vnější parazity 

 porovná stavbu těla tasemnice a 

škrkavky 

 

Měkkýši 

 

 podle charakteristických znaků 

rozlišuje plže, mlže, hlavonožce, 

pochopí vývojové zdokonalení 
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stavby těla; rozlišuje vodní a 

suchozemské druhy; pozná 

vybrané zástupce (hlemýžď, 

páskovka, škeble, srdcovka, 

sépie); zná jejich význam a 

postavení v přírodě 

 

Kroužkovci   popíše životní prostředí a hlavní 

vnější znaky kroužkovců 

 popíše tělo žížaly a vysvětlí 

funkce jednotlivých orgánů; 

vysvětlí význam žížaly v přírodě 

 

Členovci  

 dokáže popsat vnější i vnitřní 

stavbu těla členovců 

 dělí členovce na trilobity, 

klepítkatce, korýše, stonožkovce 

a šestinohé 

 rozlišuje jednotlivé třídy 

členovců podle 

charakteristických znaků; uvede 

nejznámější zástupce 

jednotlivých tříd 

 

Pavoukovci; korýši  
 popíše životní prostředí a hlavní 

vnější znaky pavoukovců a 

korýšů 

 

Hmyz  

 popíše životní prostředí, hlavní 

vnější znaky a způsob 

rozmnožování hmyzu 

 rozdělí hmyz podle proměny na 

hmyz s proměnou dokonalou a 

nedokonalou; uvede příklady 

řádů a jejich hlavní znaky 

 popíše tělo včely medonosné jako 

modelový příklad hmyzu;  
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UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 zhodnotí pozitivní i negativní 

význam hospodářských a 

epidemiologických druhů hmyzu 

 

Ostnokožci  
 dělí ostnokožce na hvězdice, 

ježovky a sumýše, popíše jejich 

životní prostředí a hlavní vnější 

znaky 

 pochopí význam ostnokožců 

z vývojového hlediska 

ŽÁK: odvodí na základě pozorování základní 

projevy chování živočichů v přírodě, na 

příkladech objasní jejich způsob života a 

přizpůsobení danému prostředí 

 ŽÁK: zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 

člověka; uplatňuje zásady bezpečného 

chování ve styku se živočichy  

Suchozemské ekosystémy v ČR 

 

 Půda 

 Les 

 Louka, pastvina, step 

 Pole, sady, zahrady 

 Parky (městská zeleň) 

 Lidská sídla 

 EV - Ekosystémy 

 s porozuměním používá pojem 

ekosystém 

 vysvětlí vznik a stavbu půdy, 

definuje pojem humus 

 vyjmenuje živočichy vyskytující 

se v půdě 

 vymezí základní znaky 

ekosystému les; uvede příklady 

živočichů 

 vymezí základní znaky 

ekosystémů louka, pastvina a step 

a vymezí rozdíl mezi nimi; uvede 

příklady živočichů 

 vymezí základní znaky 

ekosystémů pole, sady a zahrady; 

uvede příklady živočichů 

 s porozuměním používá pojem 

škůdce 

 objasní způsob vzniku a použití 

kompostu v zahradách 

 vymezí základní znaky lidských 

sídel; uvede příklady živočichů 

 objasní rozdíl mezi vnějšími a 

vnitřními parazity; uvede 

příklady parazitů a způsob 

ochrany před parazity 
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PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: odvodí na základě pozorování základní 

projevy chování živočichů v přírodě, na 

příkladech objasní jejich způsob života a 

přizpůsobení danému prostředí  

ŽÁK: zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 

člověka; uplatňuje zásady bezpečného 

chování ve styku se živočichy 

Vodní ekosystémy ČR 

 

 Rybník a jezero 

 Potok a řeka 

 EV - Ekosystémy 
 objasní rozdíl mezi 

suchozemskými a vodními 

stanovišti 

 vymezí základní znaky 

ekosystémů rybník, jezero, potok,  

řeka; uvede příklady živočichů 

ŽÁK: odvodí na základě pozorování základní 

projevy chování živočichů v přírodě, na 

příkladech objasní jejich způsob života a 

přizpůsobení danému prostředí  

ŽÁK: zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 

člověka; uplatňuje zásady bezpečného 

chování ve styku se živočichy 

Cizokrajné ekosystémy  EV - Ekosystémy  uvede příklady cizích 

suchozemských ekosystémů – 

tropický deštný les, savany, 

pouště a polopouště; uvede 

příklady živočichů 

 vymezí základní znaky 

ekosystémů moře a oceán; uvede 

příklady živočichů 

 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Přírodopis 

 

Ročník: 7. ročník 
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TÉMATA 

ŽÁK: rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 

živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje 

je do hlavních taxonomických skupin  

ŽÁK: porovná základní vnější a vnitřní stavbu 

vybraných živočichů a vysvětlí funkci 

jednotlivých orgánů 
Třídění organismů 

 

 vysvětlí význam a zásady třídění 

organismů; zná jednotlivé 

taxonomické jednotky 

 

Strunatci: podkmen obratlovci 

třídy - kruhoústí, paryby, ryby 

 

 porovná vnitřní a vnější stavbu 

živočichů za použití osvojené 

odborné terminologie a vysvětlí 

funkci jednotlivých orgánů, 

dokáže rozdělit zástupce do 

jednotlivých tříd a chápe 

vývojové zdokonalování, vysvětlí 

přizpůsobení živočichů danému 

prostředí 

 pozná vybrané zástupce ryb; 

rozlišuje nejznámější mořské a 

sladkovodní ryby; rozumí 

postavení ryb v potravním 

řetězci, význam ryb v potravě 

člověka 

 

Obojživelníci 

 

 pozná vybrané zástupce 

obojživelníků; vysvětlí 

přizpůsobení obojživelníků 

vodnímu prostředí 

 

Plazi 

 

 pozná vybrané zástupce plazů; 

seznámí se s exotickými druhy 

plazů a možností jejich chovu v 

teráriích; zná význam plazů 

v potravním řetězci 

 Ptáci 
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 chápe vývojové zdokonalení 

stavby těla ptáků, jejich 

přizpůsobení k letu; pozná 

vybrané zástupce a dokáže je 

podle znaků rozdělit do 

nejznámějších řádů (pěvci, 

dravci, hrabaví) -přizpůsobení 

prostředí; zná zástupce tažných a 

přezimujících ptáků 

 

Savci 

 EV - Ekosystémy 

 popíše stavbu těla savců a 

základní charakteristiku; podle 

charakteristických znaků 

rozlišuje základní řády savců a 

správně roztřídí vybrané 

zástupce; vysvětlí přizpůsobení 

savců prostředí a způsobu života 

(např. kytovci, netopýři, krtek, 

apod.); pozná vybrané zástupce; 

zná význam těchto živočichů v 

přírodě i pro člověka, jejich 

postavení v ekosystému 

ŽÁK: odvodí na základě pozorování uspořádání 

rostlinného těla od buňky přes pletiva až k 

jednotlivým orgánům 

Systém rostlin 

 

 vysvětlí vývoj rostlin 

 dokáže rozlišit nižší a vyšší 

rostlinu 

 objasní pojem pletivo a vysvětlí 

funkci různých typů pletiv 

ŽÁK: rozlišuje základní systematické skupiny 

rostlin a určuje jejich význačné zástupce 

pomocí klíčů a atlasů  

Vyšší rostliny 

 

 vysvětlí rozdíl mezi 

nahosemennou a krytosemennou 

rostlinou a uvede konkrétní 

příklady, rozliší podle 

morfologických znaků základní 

čeledi rostlin; zná významné 

zástupce jednotlivých čeledí a 

dokáže je roztřídit 

 vysvětlí význam ochrany přírody 

a aplikuje zásady ochrany přírody 

při pozorování v terénu 
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 rozliší základní typy chráněných 

území v ČR, uvede příklady 

chráněných rostlin v ČR 

 

Rostliny výtrusné 

 

 zná příklady výtrusných rostlin; 

vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a 

semennými rostlinami; vysvětlí 

význam výtrusných rostlin 

v přírodě 

 

Mechorosty; Kapraďorosty - 

plavuně, přesličky, kapradiny 

 

 vybrané zástupce rozlišuje na 

mechorosty a kapraďorosty 

 

Nahosemenné rostliny 

 

 podle charakteristických znaků 

rozlišuje hlavní zástupce 

nahosemenných rostlin 

ŽÁK: porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých 

orgánů a uvede praktické příklady jejich 

funkcí a vztahů v rostlině jako celku  

Stavba těla krytosemenných rostlin 

 

 kořen 

 stonek 

 list 

 květ 

 plody a semena 

 

 vysvětlí funkce jednotlivých částí 

rostlinného těla (kořen, stonek, 

list, květ, plod); pochopí význam 

charakteristických znaků pro 

určování rostlin 

 popíše vnitřní a vnější stavbu 

kořene 

 vysvětlí pojem vegetativní 

rozmnožování 

 popíše vnitřní stavbu stonku bylin 

a dřevin 

 rozdělí rostliny podle typu stonku 

 rozliší různé typy bylinných 

stonků 

 uvede příklady přeměn stonků 

 popíše vnitřní a vnější stavbu listu 

 vysvětlí funkce průduchu 

 objasní pojmy fotosyntéza a 

dýchání rostlin 

 rozliší různé tvary a okraje listů a 

postavení listů na stonku 
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 popíše stavbu jednopohlavného a 

oboupohlavného květu 

 rozpozná jednodomou a 

dvoudomou rostlinu 

 uvede příklady květenství 

 vysvětlí, jak probíhá opylení a 

oplození rostlin 

 popíše stavbu plodu a semene 

 vysvětlí klíčení semene 

 uvede příklady suchých a 

dužnatých plodů 

 zdůvodní příklady různých 

způsobů rozšiřování plodů a 

semen 

 

Krytosemenné rostliny 

 

(Systém jednoděložných 

a dvouděložných rostlin) 

 

 dokáže popsat hlavní znaky 

jednoděložných a dvouděložných 

rostlin 

 na základě pozorování, pomocí 

klíčů a atlasů zařadí některé druhy 

krytosemenných rostlin do 

vybraných čeledí 

 vyjmenuje a pozná typické 

zástupce léčivých rostlin a popíše 

jejich využití 

 vyjmenuje a pozná příklady 

jedovatých rostlin, uvede zásady 

manipulace s nimi a vysvětlí 

jejich význam 

ŽÁK: odvodí na základě pozorování základní 

projevy chování živočichů v přírodě, na 

příkladech objasní jejich způsob života a 

přizpůsobení danému prostředí 

 ŽÁK: zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 

člověka; uplatňuje zásady bezpečného 

chování ve styku se živočichy  

ŽÁK: odvodí na základě pozorování přírody 

závislost a přizpůsobení některých rostlin 

podmínkám prostředí  

ŽÁK: vysvětlí princip základních rostlinných 

fyziologických procesů a jejich využití při 

pěstování rostlin 

ŽÁK: vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 

řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí 

jejich význam  

Suchozemské ekosystémy v ČR 

 

 Les 

 Louka, pastvina, step 

 Pole, sady, zahrady 

 Parky a botanické zahrady 

 Rumiště 

 Lidská sídla 

 EV - Ekosystémy 
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 s porozuměním používá pojem 

ekosystém; vymezí základní 

znaky ekosystémů; uvede 

příklady organismů; uvede 

příklady organismů v potravních 

řetězcích; vysvětlí pojmy 

producent, konzument, predátor, 

rozkladač, býložravec, 

masožravec, všežravec a uvede 

příklady 

 rozliší lesní patra; vysvětlí 

význam lesů v krajině; 

charakterizuje typy lesů 

 objasní rozdíl mezi přírodními a 

člověkem ovlivněnými 

suchozemskými ekosystémy 

 vysvětlí, jak může dojít 

k narušení biologické rovnováhy 

a snižování druhové rozmanitosti 

v ekosystémech 

 objasní pojem plevel a invazivní 

rostliny 

 s porozuměním používá pojem 

domestifikace 

 vysvětlí význam pokojových 

rostlin a zásady péče o ně 

ŽÁK: odvodí na základě pozorování základní 

projevy chování živočichů v přírodě, na 

příkladech objasní jejich způsob života a 

přizpůsobení danému prostředí  

ŽÁK: zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 

člověka; uplatňuje zásady bezpečného 

chování ve styku se živočichy 

ŽÁK: vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 

řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí 

jejich význam  

Vodní ekosystémy ČR 

 

 Rybník a jezero 

 Potok a řeka 

 EV - Ekosystémy 

 objasní rozdíl mezi 

suchozemskými a vodními 

stanovišti; vymezí základní znaky 

ekosystémů rybník, jezero, potok,  

řeka; uvede příklady organismů;  

uvede příklady organismů v 

potravních řetězcích 

ŽÁK: odvodí na základě pozorování základní 

projevy chování živočichů v přírodě, na 

příkladech objasní jejich způsob života a 

přizpůsobení danému prostředí  

Cizokrajné ekosystémy 

 

 Suchozemské ekosystémy 

 EV - Ekosystémy 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 

člověka; uplatňuje zásady bezpečného 

chování ve styku se živočichy 

ŽÁK: vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 

řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí 

jejich význam  

 Moře, oceány 

 charakterizuje a rozliší rozdílné 

podmínky života v různých 

suchozemských cizokrajných 

ekosystémech; charakterizuje 

tropický deštný les, savany, stepi, 

pouště a polopouště, lesy mírného 

pásu a polární oblasti; 

charakterizuje moře a oceány; 

uvede příklady organismů; uvede 

příklady potravních vztahů 

v těchto ekosystémech 

 chápe význam tropických 

deštných lesů a možnosti jejich 

ohrožení 

 objasní význam řas v mořích a 

oceánech 

 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Přírodopis 

 

Ročník: 8. ročník 

 
 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: na základě pozorování odvodí základní 

projevy chování živočichů v přírodě, na 

příkladech objasní jejich způsob života 

a přizpůsobení 
Základy etologie 

 

 charakterizuje vrozené a naučené 

chování, chování podmíněné 

látkovou výměnou, chování 

obranné a ochranné 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 chápe význam komunikace a 

sociálního chování živočichů 

ŽÁK: orientuje se v základních vývojových 

stupních fylogeneze člověka  

Původ a vývoj člověka 

 

 OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí 

 MKV – Etnický původ 

 žák umí zařadit člověka do 

systému živočišné říše, 

charakterizovat biologické znaky 

lidského a živočišného 

organismu; umí vysvětlit vývoj 

člověka; zná lidské rasy a jejich 

charakteristické znaky 

ŽÁK: určí polohu a objasní stavbu a funkci 

orgánů a orgánových soustav lidského těla, 

vysvětlí jejich vztahy  

Buňky, tkáně, orgány 

 

 žák umí vysvětlit pojmy: buňka, 

tkáň, orgán, orgánová soustava, 

organismus; zná stavbu a funkci 

jednotlivých tkání lidského těla 

 

Soustava opěrná a svalová 

 

 zná význam soustav tvořící oporu 

a tvar těla a umožňující pohyb; 

dovede pojmenovat základní 

kosti a svaly 

 zná stavbu kosti, spojení kostí 

 dovede poskytnout první pomoc 

při zlomeninách 

 

Oběhová soustava 

 

 umí vysvětlit činnost srdce a celé 

oběhové soustavy 

 dovede poskytnout první pomoc 

při krvácení 

 

Tělní tekutiny 

 

 zná složení krve a funkci 

jednotlivých částí krve; zná stavu 

srdce a druhy cév 

 Dýchací soustava 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 umí pojmenovat a popsat části 

dýchací soustavy 

 vysvětlí činnost dýchací soustavy 

v práci a při zátěži 

 dovede poskytnout první pomoc 

při zástavě dechu a v bezvědomí 

 

Trávicí soustava 

 

 umí pojmenovat a popsat části 

trávicí soustavy a zná jejich 

funkci 

 

Energie 

 

 dovede vysvětlit, jak tělo získává 

energii 

 

Soustava vylučovací 

 

 zná stavbu a funkci vylučovací 

soustavy 

 

Soustava kožní 

 

 zná význam a stavbu kůže 

 má správné hygienické návyky 

 dovede poskytnout první pomoc 

při poranění kůže, popáleninách, 

poleptání 

 

Nervová soustava 

 

 zná stavbu nervové soustavy; umí 

popsat činnost nervové soustavy; 

umí popsat části mozku a jejich 

význam 

 

Smyslová soustava 

Smyslové orgány 

 

 zná stavbu a funkci zrakového, 

sluchového a rovnovážného 

ústrojí 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

Hormonální soustava 

Žlázy s vnitřní sekrecí 

 

 zná nejdůležitější hormony 

lidského těla a jejich vliv na 

řízení lidského organismu 

 

Pohlavní soustava  

 umí popsat stavu a funkci mužské 

a ženské pohlavní soustavy 

 

Rozmnožování  

 vysvětlí způsob oplození 

ŽÁK: objasní vznik a vývin nového jedince od 

početí až do stáří  
Vývoj jedince  

 popíše jednotlivé etapy života 

 

Genetika  

 vysvětlí význam dědičnosti a 

proměnlivosti organismu 

ŽÁK: rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 

nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a 

léčby, objasní význam zdravého způsobu 

života  

ŽÁK: aplikuje první pomoc při poranění a jiném 

poškození těla  
Člověk a zdraví  

 zná návykové látky a jejich 

nebezpečí 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Přírodopis 

 

Ročník: 9. ročník 

 
 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik 

a trvání života  

Země, vznik, stavba 

 

 vysvětlí teorii vzniku Země; 

objasní vliv jednotlivých sfér 

Země na vznik a trvání života 

ŽÁK: rozpozná podle charakteristických vlastností 

vybrané nerosty s použitím určovacích 

pomůcek  

Mineralogie 

 

 Krystalová stavba minerálů 

 Vlastnosti minerálů 

 

 rozliší prvky souměrnosti 

krystalu; orientuje se ve stupnici 

tvrdosti 

 

Třídění nerostů 

 

 podle charakteristických 

vlastností rozpozná vybrané 

nerosty; zná význam některých 

důležitých nerostů (rudy) 

ŽÁK: rozpozná podle charakteristických vlastností 

vybrané horniny s použitím určovacích 

pomůcek  

Petrologie - horniny 

 

 rozlišuje horniny vyvřelé, 

usazené a přeměněné a popíše 

způsob jejich vzniku; zná význam 

a použití důležitých hornin (žula, 

vápenec, břidlice) 

ŽÁK: rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 

geologických dějů, včetně geologického 

oběhu hornin i oběhu vody  

ŽÁK: 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 

Geologické děje 

 

 Geologické děje vnitřní 

 Geologické děje vnější 

 

 

Mimořádné události způsobené 

přírodními vlivy 

 

 

 rozlišuje důsledky vnitřních a 

vnějších geologických dějů; 

uvede konkrétní příklad vnitřních 

a vnějších geologických dějů, 

popíše druhy zvětrávání; dokáže 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

popsat vlivy erozí ve svém okolí 

(skalní města) 

 uvede příčiny vzniku 

mimořádných událostí 

 uvede nejčastější mimořádné 

přírodní události v ČR (povodně, 

větrné bouře, sněhové kalamity, 

laviny, náledí) a popíše ochranu 

před nimi  

ŽÁK: porovná význam půdotvorných činitelů pro 

vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a 

půdní druhy v naší přírodě  

Pedologie 

 

 porovná význam půdních činitelů 

pro vznik půdy; rozlišuje hlavní 

půdní typy a půdní druhy popíše 

horninový cyklus 

 zná zásadní vliv složení matečné 

horniny na vlastnosti půdy; ví co 

je humus, jak se tvoří 

 ví, co je půdní eroze a jak k ní 

dochází 

 ví, že kontinenty se pohybují 

vlivem vnitřní energie Země, 

vysvětlí působení zemské 

přitažlivosti a eroze na tvarování 

zemského povrchu 

 

Podzemní voda a prameny 

 EV – Základní podmínky 

života 

 EV – Ekosystémy 

  zná rozložení vody na Zemi 

a uvědomuje si nutnost její 

ochrany 

ŽÁK: rozlišuje jednotlivá geologická období podle 

charakteristických znaků  

Vznik a vývoj života na Zemi 

 

 

 vysvětlí teorie o vzniku Země 

 ví, jak se nazývají časové úseky 

stanovené podle význačných 

změn v přírodě  

Prvohory 

 rozvoj života v prvohorních 

mořích 

 vznik obratlovců – paryby, ryby, 

obojživelníci a plazi – přechod 

života na souš 

 kapraďorosty, nahosemenné 

rostliny 

 

 zná trilobity, vůdčí zkameněliny 

prvohor 

 popíše přizpůsobení plazů životu 

na souši 

 ví, jak vzniklo černé uhlí 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

Druhohory 

 vývoj krytosemenných rostlin 

 éra ještěrů, vývoj ptáků a prvních 

savců 

 

 zná amonity, vůdčí zkameněliny 

druhohor, zná teorii o příčině 

vyhynutí dinosaurů 
 

Třetihory 

 horotvorné procesy – alpínské 

vrásnění 

 rozvoj savců a krytosemenných 

rostlin 

 vznik hnědého uhlí 

 

 ví, že v třetihorách se rozvíjejí 

savci až k prvním předchůdcům 

člověka 
 

Čtvrtohory 

 přímí předchůdci člověka; vývoj 

hominidů 

 klimatické změny v přírodě 

 

Vývojová teorie 

 vývoj druhů, evoluční Darwinova 

teorie, přírodní výběr, 

proměnlivost organismů 

 

 vysvětlí, jak se přírodním 

výběrem upevňují výhodné 

dědičné znaky organismů 

 
Geologický vývoj a stavba území 

ČR – Český masiv, Karpaty 

 

 
 popíše vývoj krajiny na území 

ČR od starohor 

ŽÁK: uvede příklady výskytu organismů v určitém 

prostředí a vztahy mezi nimi  

ŽÁK: rozlišuje a uvede příklady systémů 

organismů – populace, společenstva, 

ekosystémy; na příkladu objasní základní 

princip existence živých a neživých složek 

ekosystému  

Ekologie 

 

 orientuje se v základních 

ekologických pojmech 

(ekosystém, potravní řetězec, 

populace, společenstvo, biom), 

rozlišuje živé a neživé složky 

životního prostředí; uvede 

konkrétní příklad potravního 

řetězce a vysvětlí důsledky 

oslabení jednoho článku řetězce; 

vysvětlí základní vztahy mezi 

populacemi a uvede konkrétní 

příklady parazitismu a symbiózy 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: uvede příklady kladných i záporných vlivů 

člověka na životní prostředí a příklady 

narušení rovnováhy ekosystému  

Člověk a životní prostředí 

 EV – Vztah člověka 

k prostředí 

 EV – Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

 sleduje aktuální stav životního 

prostředí; chápe principy trvale 

udržitelného rozvoje; rozlišuje 

obnovitelné a neobnovitelné 

zdroje energie; orientuje se 

v globálních problémech biosféry 
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5.2.11 Název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu 

Předmět Zeměpis se vyučuje v 6. až 9. ročníku. Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis je 

realizován ve dvou hodinách týdně. 

 

 

Obsahové vymezení předmětu 

V předmětu Zeměpis realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Geografie, 

vzdělávací oblasti Člověk a příroda RVP ZV v plném rozsahu. 

 

 

Organizační vymezení předmětu 

Vyučovací předmět Zeměpis využívá ve většině případů kmenové učebny jednotlivých tříd. 

Některé vyučovací hodiny se provozují též v počítačové učebně. Žáci pracují v těchto učebnách 

v rámci celé třídy, v jednotlivých skupinách i individuálně, ve vzájemné spolupráci i 

samostatně na zadaných úkolech. Terénní výuka se uskutečňuje v podobě zeměpisných cvičení 

a pozorování v bezprostředním okolí školy, komplexní geografická exkurze ve vybraných 

vzdálenějších lokalitách. Při praktických činnostech v terénu se celá třída rozděluje na 

jednotlivé pracovní skupiny. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

 zadáváme žákům referáty, k nimž žáci vyhledávají, sbírají, zpracovávají, třídí a hodnotí 

geografické informace a data v příslušných informačních zdrojích – na internetu, 

v rozhlasu, televizi, v odborných encyklopediích a časopisech (texty, obrázky, grafy, 

tabulky, mapy, statistiky … );  

 získané poznatky propojujeme se znalostmi dalších vzdělávacích oblastí, žáci si tak 

vytvářejí ucelenější představy o vztazích mezi přírodním a společenským prostředím, 

mezi přírodou a působením člověka;  

 pokládáme žákům otázky vtažené ke způsobu a příčinám různých přírodních procesů, 

společně hledáme řešení otázek a adekvátní odpovědi;  

 předvádíme manipulaci s globusem, plány, mapami, atlasy, grafy a se statistickými 

daty; 

 kontrolujeme výsledky pozorování, měření a zkoumání a požadujeme, aby je žáci 

samostatně zhodnotili a porovnali se svými dosavadními zkušenostmi, znalostmi 

a dovednostmi a formulovali patřičné závěry. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 vytváříme s žáky na základě pozorování, osvojených znalostí a dosavadních zkušeností 

platformu nebo hypotézu k problému či k úkolu, žáci je ověřují praktickou činností, 

kladou otázky s geografickou tematikou a objevují problémy s tím související, řeší 

problémy na úrovni svých znalostí, ověřují správnost řešení problémů, odpovídají na 

geografické otázky;  

 usilujeme se svými žáky o nalezení a pojmenování shodných, podobných a odlišných 

znaků geografických objektů, jevů a procesů, vyvozují společně patřičné závěry;  
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 pojmenujeme podstatné lokální, regionální a globální problémy přírodní a společenské 

sféry, žáci o nich diskutují a usilují o vhodné způsoby řešení problémů, nenechají se 

odradit počátečními nezdary, sledují a hodnotí vlastní pokrok při zdolávání problémů. 

 

Kompetence komunikativní 

 vyžadujeme na žácích formulaci hypotéz, pojmenování problémů či vlastních názorů na 

konkrétní témata přírodního a společenského prostředí, žáci uvádějí skutečnosti, ze 

kterých vyvozují své úsudky, vytvářejí si vlastní názory, formulují vlastní rozhodnutí a 

uplatňují v jednání své názory, využívají dostupné informační a komunikační 

prostředky, učí se výslovnosti vlastních zeměpisných jmen v cizích jazycích;  

 konzultujeme názory svých žáků, vedeme je ke vhodné argumentaci, společně 

spolupracují na řešení problémů a úloh;  

 uskutečňujeme a vedeme s žáky řízený dialog, žáci vyjadřují své myšlenky a názory 

v logických postupných krocích. 

 

Kompetence sociální a personální 

 rozdělujeme pracovní úkoly ve skupině, žáci přijímají svou roli a ztotožňují se s ní, 

spolupracují při skupinové práci, vytvářejí si pozitivní vztah k práci, k odpovědnému 

přístupu k práci své i druhých, k zodpovědnosti za výsledky své činnosti, přijímají, 

diskutují a usměrňují názory druhých;  

 hodnotíme výsledky činnosti skupin i jednotlivců, navozujeme sebekritiku, žáci chápou 

potřebu efektivní spolupráce. 

 

Kompetence občanské 

 uvádíme, vysvětlujeme, objasňujeme a zdůvodňujeme žákům na konkrétních příkladech 

nutnost ochrany přírodního a životního prostředí, žáci se zajímají o prostředí, v němž 

žijí, oceňují krásy přírody a historických a kulturních objektů, pociťují občanskou 

zodpovědnost za zachování životního prostředí a udržitelného života pro budoucí 

generace, chápou významy přírodních a společenských hodnot, vystupují aktivně a 

prakticky v jejich zájmu;  

 učíme své žáky praktické bezpečné orientaci a pohybu v přírodním terénu 

a v urbanizované krajině, chování a ochraně za mimořádných událostí, žáci uplatňují 

osvojené dovednosti i vědomosti a návyky v osobním i veřejném životě;  

 prezentujeme fakta a argumenty pro utváření postojů a hodnot, které respektují 

rovnoprávnost všech lidí, vyjadřují demokratické přístupy v řešení společenských 

problémů, žáci poznávají tradice, zvyky a kultury lidí v jednotlivých světadílech 

a oblastech.  

 

Kompetence pracovní 

 dohlížíme na bezpečnou manipulaci žáků s pomůckami, nástroji, přístroji a materiály 

při jejich používání v učebnách i v terénní výuce, na dodržování stanovených 

a vymezených pravidel pracovních činností, žáci uplatňují osvojené dovednosti 

i vědomosti a návyky v osobním i veřejném životě;  

 informujeme své žáky o existenci a šíření moderních komunikačních, dopravních 

a výrobních technologií, které mají úzký vztah k orientaci, pohybu a pobytu v terénu, 

k cestování, k rozmístění výrobních a jiných aktivit v prostředí, diskutuje o nich s žáky, 

žáci uplatňují osvojené vědomosti ve svém profesním životě;  

 hodnotíme kladně svědomitou a systematickou práci žáků 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Zeměpis 

 

Ročník: 6. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: organizuje a přiměřeně hodnotí 

geografické informace a zdroje dat 
z dostupných kartografických produktů a 

elaborátů, z grafů, diagramů, 
statistických a dalších informačních 

zdrojů 

 Informační a dokumentační 

zdroje v geografii 

 

používá s porozuměním 

základní pojmy: zdroje 

zeměpisných 

(geografických) dat, 

internet, grafické vyjádření 

v mapě i mimo ní, 

mapování, terénní průzkum, 

statistika, statistické 

prameny a techniky, sčítání 

obyvatelstva, geografický 

informační systém (GIS), 

dálkový průzkum Země 

(DPZ) 
ŽÁK: zhodnotí postavení Země ve vesmíru a 

srovnává podstatné vlastnosti Země 
s ostatními tělesy sluneční soustavy 

 Vesmír 

 vývoj o poznání vesmíru, 

počátky výzkumu vesmíru 

 vesmír a hvězdy 

 Slunce a sluneční soustava 

– planety, planetky, komety 

 Měsíc – přirozená družice 

Země 

 tvar a rozměry Země 

 pohyby Země – pohyb 

okolo osy, pohyb okolo 

Slunce 

 

Uvede hlavní mezníky 

v dobývání vesmíru, 

zhodnotí, jak ovlivňují 

dnešní život. 

Vysvětlí, jak vznikl vesmír, 

hvězdy a další tělesa 

sluneční soustavy. 

Uvede tělesa patřící do 

sluneční soustavy, 

vyjmenuje planety. 

Uvede základní údaje o 

Měsíci a vysvětlí, jaké 

pohyby Měsíc vykonává. 

Vyhledá základní údaje o 

Zemi a nejbližších 

vesmírných tělesech. 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Vysvětlí pohyby, které naše 

Země vykonává a jejich 

důsledky. 

 
ŽÁK: používá s porozuměním základní 

geografickou, topografickou a 

kartografickou terminologii 

 Glóbus a mapa 

 glóbus, mapa 

 mapy – měřítko, druhy map, 

obsah map 

 rovnoběžky, poledníky 

 určování zeměpisné polohy 

 čas na zeměkouli 

 výškopis, polohopis 

 světové strany 

 jednoduchý panoramatický 

náčrtek 

 vzdálenost a výšku v terénu 

 

Vysvětlí pojmy – glóbus, 

mapa. 

Vypočítá různé vzdálenosti 

na globusu a mapě podle 

měřítka. 

Vysvětlí pojmy – 

rovnoběžka, poledník. 

Ukáže na mapě zeměpisné 

souřadnice zadaného místa 

na Zemi. 

Uvede časová pásma a 

přechody datové meze na 

Zemi. 

Používá  turistickou mapu, 

znázorní výškopis a 

polohopis na mapách, 

vysvětlí pojmy – kóta, 

nadmořská výška, 

vrstevnice. Určí význam 

vybraných mapových 

značek. 

Určí světové strany, vytvoří 

jednoduchý panoramatický 

náčrtek. 

Odhadne vzdálenost a 

výšku v terénu, zorientuje 

turistickou mapu, podle 

mapy odhad ověří. 
ŽÁK: 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 

ŽÁK: rozlišuje a porovnává složky a prvky 

přírodní sféry, jejich vzájemnou 

souvislost a podmíněnost, rozeznává, 

pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 

povrchu 

 Krajinná sféra Země 

 krajinná sféra a její základní 

části 

 litosféra – stavba Země, dno 

oceánu, zemětřesení a 

sopečná činnost, vznik 

pohoří, vnější činitelé, 

 EV - Ekosystémy 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Vyjmenuje hlavní složky 

krajinné sféry. 

Popíše vnitřní stavbu Země, 

vyjmenuje základní části 

oceánského dna, uvede typy 

pohoří podle způsobu 

vzniku, uvede vnitřní a 

vnější činitele utvářející 

zemský povrch. 

Vysvětlí rozdíl mezi 

počasím a podnebím, 

vyjmenuje podnebné pásy. 

Vysvětlí pojmy – vnitřní a 

okrajová moře, průliv, 

průplav, záliv, poloostrov, 

ostrov. Na mapě ukáže 

světové oceány a mořské 

proudy. 

Vyjmenuje činitele 

podílející se na vzniku 

půdy, uvede, jak půdy 

rozdělujeme. 

Vyjmenuje vegetační pásy 

na Zemi – u každého 

posoudí, kterému 

teplotnímu pásu odpovídá a 

vyhledá typické zástupce 

rostlin a živočichů. 

Vysvětlí pojmy – krajinná 

sféra, litosféra, atmosféra, 

hydrosféra, pedosféra, 

biosféra. 

Určí, které části krajinné 

sféry jsou nejvíce ovlivněny 

činností člověka. 

 

 

povrch jako výsledek 

přírodních činitelů 

 atmosféra – počasí, 

podnebí, podnebné pásy, 

oběh vzduchu v atmosféře 

 hydrosféra – vodstvo na 

pevnině – řeky, jezera, 

bažiny, vodní nádrže, 

ledovce a podpovrchová 

voda, pohyby mořské vody 

 pedosféra – složení půdy, 

půdní typy, půdní druhy, 

význam půdy a nebezpečí, 

která půdu ohrožují 

 biosféra – tropické lesy, 

savany, pouště, subtropická 

oblast, stepi a lesostepi, lesy 

mírného pásu, tundry, život 

v mořích a oceánech, 

výškové stupně rostlinstva 

ŽÁK: lokalizuje na mapách 

světadíly, oceány a 

makroregiony světa podle 

zvolených kritérií, srovnává 

jejich postavení, rozvojová 

jádra a periferní zóny 

 Zeměpis světadílů a oceánů 

 přehled světadílů a oceánů 

 světové oceány – Tichý, 

Atlantský, Indický, Severní 

ledový 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Vyhledá rozlohy světadílů a 

oceánů, seřadí je podle 

rozlohy. Popíše polohu 

světadílů a oceánů. 

Ukáže na mapě nejhlubší 

místa oceánů, okrajová 

moře, poloostrovy, ostrovy, 

mořské proudy a porovná 

hospodářské využití 

oceánů. 

Na mapě ukáže polární 

oblasti, zhodnotí podmínky 

života v polárních 

oblastech. 

 polární oblasti – Arktida, 

Antarktida 

 

ŽÁK: 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 

 Afrika 

 aplikace poznatků o 

poloze, povrchu, podnebí, 

vodstvu a vegetaci 

 obyvatelstvo se zaměřením 

na regionální rozdíly i 

problémy, hospodářství 

 zvláštnosti a význam 

kontinentu, globální 

problémy 

 politická mapa Afriky 

 

Popíše členitost a typické 

znaky přírodních poměrů 

Afriky. 

Lokalizuje hlavní 

soustředění osídlení, 

hospodářských činností, 

hlavní a významná města. 

Používá  tematické mapy, 

rozdělí světadíl na několik 

oblastí, které se od sebe 

odlišují – srovnává přírodní 

a socioekonomické 

ukazatele. 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Zeměpis 

 

Ročník: 7. ročník 

 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: porovnává různé krajiny jako součást 

pevninské části krajinné sféry, rozlišuje 
na konkrétních příkladech specifické 

znaky a funkce krajin 

 Austrálie a Oceánie 

 poloha, přírodní poměry, 

historie 

 socioekonomické poměry – 

obyvatelstvo, suroviny, 

hospodářský význam 

 

Popíše členitost a typické 

znaky přírodních poměrů. 

Charakterizuje světadíl 

podle socioekonomických 

ukazatelů. 

Aktivně používá tematické 

mapy obyvatelstva, sídel a 

hospodářských činností. 
ŽÁK: 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 
 

ŽÁK: zvažuje, jaké změny ve vybraných 

regionech světa nastaly, nastávají, mohou 
nastat a co je příčinou zásadních změn 

v nich 

 
ŽÁK: 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 

 Amerika 

 poloha, přírodní poměry, 
historie 

 socioekonomické poměry – 
obyvatelstvo, suroviny, 
hospodářský význam 

 regiony – jazykové, 
hospodářské 

 USA a Kanada – význam pro 
světové hospodářství 

 Střední a Jižní Amerika – 
struktura obyvatel a 
hospodářství, přehled států 

 

Charakterizuje světadíl 

podle přírodních i 

socioekonomických 

ukazatelů. 

Aktivně používá tematické 

mapy obyvatelstva, sídel a 

hospodářských činností. 

Porovná souvislost osídlení 

s přírodními poměry. 

Vyjmenuje a na mapě ukáže 

státy Severní a Latinské 

Ameriky, jejich hlavní 

města, využívá získaných 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

znalostí k charakteristice 

jednotlivých států z hlediska 

přírodních i hospodářských 

podmínek. 
ŽÁK: rozlišuje zásadní přírodní a společenské 

atributy jako kritéria pro vymezení, 

ohraničení a lokalizaci regionů světa 

 

ŽÁK: lokalizuje na mapách světadíly, oceány 

a makroregiony světa podle zvolených 

kritérií, srovnává jejich postavení, 

rozvojová jádra a periferní zóny 

 Asie 

 poloha, přírodní poměry, 
historie 

 socioekonomické poměry – 
obyvatelstvo, suroviny, 
hospodářský význam 

 rozdělení na regiony 

(jazykové, politické, 

hospodářské, náboženské) 

 

Charakterizuje světadíl 

podle přírodních i 

socioekonomických 

ukazatelů. 

Aktivně používá tematické 

mapy obyvatelstva, sídel a 

hospodářských činností. 

Provede srovnání různých 

národů a kultur a jejich 

přínos pro světovou 

civilizaci. 

Dokáže vysvětlit pojem - „ 

asijští tygři “ 

Vyjmenuje a na mapě 

ukáže regiony a k nim 

vybrané státy Asie, jejich 

hlavní města, využívá 

získaných znalostí k 

charakteristice jednotlivých 

států z hlediska přírodních i 

hospodářských podmínek. 

  



 287 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Zeměpis 

 

Ročník: 8. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: hodnotí a porovnává na přiměřené 

úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní 
zdroje, lidský a hospodářský potenciál 

České republiky v evropském a světovém 
kontextu 

 Česká republika -  na mapě 

Evropy  

o poloha 

o význam našich 

sousedů 

o rozloha 

o historický vývoj 

našeho území 

 

Určí geografickou polohu 

v zeměpisné síti, včetně 

vyhodnocení dle různých 

kritérií. 

Zhodnotí význam 

sousedních států pro 

Českou republiku. 

Porovnává rozlohu ČR s 

vybranými zeměmi světa. 

Zachytí nejdůležitější 

historické mezníky vývoje 

našeho území. 

mezníky, které ovlivnily 

vývoj na našem území. 
ŽÁK: hodnotí a porovnává na přiměřené 

úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní 

zdroje, lidský a hospodářský potenciál 
České republiky v evropském a světovém 

kontextu 

 Česká republika – přírodní 
poměry  

o povrch 

o podnebí 

o vodstvo 

o půdy 

o rostlinstvo a 

živočišstvo 

o ochrana přírody 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

S pomocí obecně 

zeměpisných a tematických 

map popíše povrch České 

republiky, uvede typy 

reliéfu, které převládají. 

Vysvětlí, jak se Český 

masív a Karpaty měnily v 

jednotlivých geologických 

obdobích. 

Vysvětlí, čím je ovlivněno 

rozložení teplot a srážek v 

České republice. 

Vysvětlí pojmy – hlavní 

evropské rozvodí, úmoří. 

Na mapě ukáže významné 

řeky a přehradní nádrže na 

našem území. Objasní 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

význam pitné vody a její 

spotřeby. 

Vysvětlí rozdíl mezi 

půdními typy a půdními 

druhy – porovná jejich 

využití a rozmístění. 

Vyjmenuje hlavní 

floristické oblasti a výškové 

stupně rostlinstva v České 

republice. 

Vyhledá pomocí mapy 

chráněná území České 

republiky. 
ŽÁK: posoudí, jak přírodní podmínky souvisí 

s funkcí lidského sídla, pojmenuje 

obecné základní geografické znaky sídel 

 Obyvatelstvo a sídelní poměry  

o základní údaje o 

obyvatelstvu 

o sídla 

 MKV – Etnický 

původ 

Zjistí počet obyvatel České 

republiky podle posledního 

sčítání. 

Vyhledá, popíše a 

zdůvodní dle map 

rozmístění obyvatelstva 

v ČR. 

Srovnává ukazatele 

lidnatosti. 

Uvede a ukáže významná 

sídla v České republice. 
ŽÁK: uvádí příklady účasti a působnosti 

České republiky ve světových 

mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích 

států 

 
ŽÁK: hodnotí a porovnává na přiměřené 

úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní 

zdroje, lidský a hospodářský potenciál 
České republiky v evropském a světovém 

kontextu 

 Česká republika – 

hospodářství 

o nerostné suroviny 

o průmysl 

o zemědělství 

o doprava  

o služby a cestovní ruch 

o zahraniční obchod 

o mezinárodní 

organizace 

 MKV – Kulturní 

diference 

Vyjmenuje nejvýznamnější 

nerostné suroviny v České 

republice a na mapě 

lokalizuje místo jejich 

těžby. 

Uvede hlavní průmyslová 

odvětví České republiky, 

na mapě ukáže 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

nejvýznamnější 

průmyslové zóny. 

Vyjmenuje hlavní 

hospodářsky pěstované 

plodiny a porovná význam 

různých příkladů chovu 

hospodářských zvířat. 

Vyjmenuje jednotlivé 

druhy dopravy, zhodnotí 

jejich význam a problémy. 

Posoudí význam služeb, 

uvede, co do skupiny 

služeb řadíme, na mapě 

ukáže nejvyhledávanější 

místa z hlediska cestovního 

ruchu. 

Uvede příklady výrobků, 

které mají hlavní podíl na 

exportu a importu. 

Uvede příklady 

mezinárodních organizací, 

k nimž má Česká republika 

vztah. 

Vysvětlí vliv začlenění 

České republiky do EU a 

uvede příklady práv 

občanů vyplývajících 

z členství v EU. 
ŽÁK: lokalizuje na mapách jednotlivé kraje 

České republiky a hlavní jádrové a 

periferní oblasti z hlediska osídlení a 

hospodářských aktivit 

 

ŽÁK: hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 

hospodářské a kulturní poměry místního 
regionu, možnosti dalšího rozvoje, 

přiměřeně analyzuje vazby místního 

regionu k vyšším územním celkům 
 

ŽÁK: vymezí a lokalizuje místní oblasti 

(region) podle bydliště nebo školy 

 Regiony České republiky 

o administrativní dělení 

České republiky 

o regiony České 

republiky 

o Liberecký kraj  

 

Lokalizuje na mapách 

jednotlivé regiony a 

administrativní celky, 

porovnává jejich 

hospodářskou funkci, 

vyspělost a význam pro 

celou republiku. 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Popíše typické znaky 

jednotlivých regionů 

(příroda, osídlení, 

hospodářství, kultura). 

Uvede polohu místního 

regionu v rámci republiky 

a zhodnotí výhody a 

nevýhody této polohy. 

Charakterizuje přírodní a 

socioekonomické poměry 

místního regionu a 

porovnává je s ostatními 

regiony. 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Zeměpis 

 

Ročník: 9. ročník 

 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: rozlišuje zásadní přírodní a 

společenské atributy jako kritéria pro 
vymezení, ohraničení a lokalizaci 

regionů světa 

 

ŽÁK: 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 

 
ŽÁK: zvažuje, jaké změny ve vybraných 

regionech světa nastaly, nastávají, 

mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

 Evropa 

 poloha, přírodní poměry, 

historie 

 socioekonomické poměry 

– obyvatelstvo, suroviny, 

hospodářský význam, 

cestovní ruch 

 ekonomické a vojenské 

organizace v Evropě 

 regiony ve smyslu: 

střední Evropa (Německo 

– evropská velmoc), 

západní Evropa, severské 

země, Středomořské státy 

 EV - Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

Ukáže hranici mezi Asií a 

Evropou a orientuje se v 

přírodních aspektech 

světadílu. 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Charakterizuje 

socioekonomické poměry 

Evropy. 

Dokáže posoudit 

postavení jednotlivých 

států i jejich význam v 

regionu, hodnotit 

vzájemné odlišnosti a 

podobnosti. 

Vysvětlí význam 

Evropské unie. 

Popíše výhody spolupráce 

mezi státy. 

Dokáže posoudit význam 

a přínos různých národů a 

kultur. 

Uvede příklady 

mezinárodního terorismu 

a vysvětlí nutnost jeho 

potírání. 

Zhodnotí problematiku 

životního prostředí v 

Evropě. 

a Balkánský poloostrov, 

východní Evropa 

 srovnání politických 

zvláštností (státní 

zřízení), rozdílné jazyky a 

kultury a jejich vzájemné 

prolínání a obohacování 

 ekologické problémy 

v Evropě a jejich řešení 

ŽÁK: zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 

funkce světového hospodářství, 
lokalizuje na mapách hlavní světové 

surovinové a energetické zdroje 

 Světové hospodářství 

 hospodářské sféry: 

primární, sekundární, 

terciární 

 

Orientuje se v hlavních 

trendech světového 

hospodářství. 

Lokalizuje nejvýznamnější 

hospodářské oblasti světa 

a určí hlavní příčiny jejich 

rozvoje. 

Rozlišuje země světa dle 

hospodářské vyspělosti. 

Uvádí příklady výhodné 

hospodářské spolupráce 

mezi zeměmi Evropy a 

světa. 

Vysvětlí význam 

základních ekonomických 

pojmů, s nimiž se setkává 

v médiích. 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: porovnává různé krajiny jako součást 

pevninské části krajinné sféry, 

rozlišuje na konkrétních příkladech 

specifické znaky a funkce krajin 

 

ŽÁK: uvádí konkrétní příklady přírodních 

a kulturních krajinných složek a 

prvků, prostorové rozmístění hlavních 

ekosystémů (biomů) 

 Krajina, životní prostředí 

a člověk, terénní 

geografická výuka 

 krajina – jednotlivé typy 

a složky 

 životní prostředí  

 vliv člověka na krajinu 

 ochrana životního 

prostředí 

 terénní geografická výuka 

– cvičení a pozorování 

v terénu místní krajiny - 

téma Krajina a životní 

prostředí 

 EV - Ekosystémy 

Objasní pojem – krajina a 

uvede, čím je tvořena. 

Uvede činitele, kteří mají 

vliv na krajinu. 

Vyjmenuje složky 

životního prostředí, 

rozliší životní prostředí z 

hlediska kvality. 

Uvede přímé a nepřímé 

vlivy lidských zásahů do 

životního prostředí. 

Uvede důsledky těžby 

nerostných surovin, 

průmyslové výroby, 

dopravy, zemědělství na 

životní prostředí. 

Objasní způsoby ochrany 

životního prostředí, uvede 

příklady chráněných 

území v ČR a aktivně se 

podílí na třídění odpadu. 

Vysvětlí pojem  - živelní 

pohroma a uvede 

příklady. 

Uvede hlavní zásady 

chování při vzniku 

živelních pohrom. 

Uvede hlavní zdroje 

možných nebezpečí v 

regionu. 

Uvede, ukáže, kterými 

prvky je tvořena místní 

krajina. 

Objasní, které faktory se 

podílejí na ohrožení 

místní krajiny, navrhne, 

jakým způsobem se lze 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

bránit proti poškozování 

krajiny. 

ŽÁK: lokalizuje na mapách světadíly, 

oceány a makroregiony světa podle 

zvolených kritérií, srovnává jejich 

postavení, rozvojová jádra a periferní 

zóny 

 

ŽÁK: lokalizuje na mapách jednotlivých 
světadílů hlavní aktuální geopolitické 

změny a politické problémy 

v konkrétních světových regionech 

 Politická mapa světa 

 státy podle polohy, 

rozlohy a lidnatosti 

 státní hranice, státní 

zřízení 

 způsob vlády 

 mezinárodní organizace 

 vybrané země světa - 

zástupci vyspělých a 

rozvojových zemí všech 

světadílů - charakteristika 

 

Orientuje se na politické 

mapě světa. 

Vyhledává, rozlišuje a 

porovnává jednotlivé 

státy světa podle kritérií 

vzájemné odlišnosti a 

podobnosti. 

Lokalizuje aktuální 

politické, náboženské a 

národnostní konflikty a 

nebezpečí. 

Popisuje cíle 

nejvýznamnějších 

vojenských a 

hospodářských seskupení 

ve světě. 

Využívá dostupných 

informačních zdrojů, 

analyzuje informace, 

vyčleňuje z nich 

podstatné a předává je 

ostatním žákům. 

Připraví samostatně 

stručnou prezentaci 

určitého jevu v určité 

zemi a dokáže ji přednést 

spolužákům. 

S pomocí map v atlasu 

popíše podle osnovy 

geografickou 

charakteristiku vybrané 

země. 

Diskutuje o daném 

problému, formuluje a 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

obhajuje vlastní názor na 

různé geografické jevy. 

 

Dokáže vyhledat hlavní 

rozdíly mezi jednotlivými 

státy a naší republikou, 

vysvětlí základní příčiny 

těchto rozdílů 
ŽÁK: uvádí na vybraných příkladech 

závažné důsledky a rizika přírodních 

a společenských vlivů na životní 

prostředí 

 Globální problémy 

lidstva 

 zachování míru 

 ekologický problém 

 surovinový problém 

 demografický a 

potravinový problém, 

nemoci 

 překonání zaostalosti 

rozvojových zemí 

 

MKV – Kulturní diference 

Uvede některé globální 

problémy dnešní doby, 

popíše jejich příčiny a 

možné důsledky. 

Vysvětluje příčiny 

ohrožení lidstva a 

lokalizuje hlavní zdroje 

ohrožení. 

Vysvětlí a hodnotí 

postavení člověka 

v ekosystému. 
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5.2.12 Název vyučovacího předmětu: FINANČNÍ GRAMOTNOST 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu 

Předmět FINANČNÍ GRAMOTNOST se vyučuje v 9. ročníku a je dotován 1 hodinou týdně. 

 

Organizační vymezení 

Výuka probíhá v kmenové učebně, v počítačové učebně, v interaktivní učebně a formou 

projektových dnů a exkurzí.  

 

Obsahové vymezení 

V předmětu Finanční gramotnost realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru 

Výchova k občanství RVP ZV.  

Žáci jsou zde seznamováni se světem financí, který přispívá k rozvoji finanční gramotnosti. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Svým pojetím navazuje především na žákovské výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 

pro 1. stupeň ZŠ, ale také na výstupy ostatních vzdělávacích oblastí. Důraz je kladen na 

osvojování vědomostí a dovedností potřebných pro orientaci v praktickém životě. Vytváří 

předpoklady pro úspěšné uplatnění v reálném životě. Rozvíjí praktické dovednosti i schopnosti 

řešit aktuální situaci. Využívají se metody a formy práce založené především na spolupráci žáků 

(práce ve dvojicích a malých skupinách). Vzájemně diskutují a prezentují své názory a navrhují 

postupy řešení dané situace. 

Hodnocení žáka vychází z jeho schopnosti aplikovat získané vědomosti a znalosti. Posuzuje se 

také jeho schopnost pracovat s různými zdroji (internet, odborná literatura, informace z medií 

apod.), schopnost členit poznatky na důležité a méně důležité, samostatně se vyjadřovat a 

vysvětlovat, spolupracovat, přemýšlet a řešit úlohy, obhajovat vlastní názory. 

 

Kompetence k učení 

 žáci operují s obecně užívanými termíny 

 žáci se seznamují s několika různými postupy řešení 

 žáci si rozvíjejí kreativitu a učební dovednosti žáků potřebné k samostatnému učení 

(vyhledávají informace na internetu, třídí je, zpracovávají je v tabulkách a grafech a 

vyvozují z nich závěry) 

 

Kompetence k řešení problémů 

 žáci se učí samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení 

 žáci při řešení problémů užívají logické, matematické a empirické postupy 

 žáci si posilují schopnost využívat vlastních zkušeností, individuálního přístupu, 

znalostí a kreativity při řešení problémů 

 žáci vyhledávají informace k řešení problému 

 žáci se učí obhájit svůj způsob řešení daného problému v konfrontaci s názory ostatních 

žáků 

 

Kompetence komunikativní 

 žáci se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu (ústně i 

písemně) formou prezentace pro zbytek třídy 
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 žáci dostávají prostor pro samostatné řešení zadaných problémů a jejich ústní i 

písemnou obhajobu 

 žáci se učí aplikovat matematické postupy v praxi 

 žáci jsou nuceni pracovat s různými druhy textů, ať už příběhů zachycených přímo 

v pracovních sešitech nebo textů zákonů a jiných dokumentů, analyzovat je a 

vyhledávat v nich podstatné informace 

 

Kompetence sociální a personální 

 činnosti jsou převážně vedeny formou debaty celé třídy, v některých případech také 

formou práce ve skupinách 

 žáci jsou motivováni k tomu, aby se zapojovali do diskuse, nicméně aby jeho zápisy 

odráželi názory nejen jeho vlastník ale také ostatních žáků 

 žáci jsou vyzýváni ke spolupráci a diskuzi s rodiči 

 

Kompetence občanské 

 text seznamuje žáka mimo jiné s principy hospodaření veřejných rozpočtů, včetně 

základních parametrů sociálního systému v ČR 

 žáci se učí respektovat přesvědčení druhých 

 žáci se učí rozhodovat zodpovědně podle dané situace 

 

Kompetence pracovní 

činnosti přispívají k orientaci žáka v otázkách souvisejících s podnikáním 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Finanční gramotnost 

 

Ročník: 9. ročník 

 

OČEKÁVANÉ  

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

Žák: rozlišuje a porovnává různé formy 

vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, 

a způsoby jejich ochrany, uvede příklady 

 Vlastnictví  

 uvede příklady vlastnictví a 

objasní zásady jeho ochrany 

včetně ochrany duševního 

vlastnictví 
Žák: 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 

 Hospodaření domácnosti  
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OČEKÁVANÉ  

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

hospodárnosti, a vyhýbá se rizikům při 

hospodařená s penězi 

 uvede příklady příjmů a 

výdajů domácnosti 

 vysvětlí rozdíl mezi 

pravidelnými a 

jednorázovými příjmy a 

výdaji sestaví jednoduchý 

rozpočet domácnosti 

 vysvětlí zásady 

hospodárnosti na rozpočtu 

domácnosti 

 na příkladech vysvětlí rozdíl 

mezi vyrovnaným, 

schodkovým a přebytkovým 

rozpočtem 
Žák: na příkladech ukáže vhodné využití 

různých nástrojů hotovostního a 

bezhotovostního placení, uvede příklady 
použití debetní a kreditní platební karty, 

vysvětlí jejich omezení 

 Peníze a neviditelné peníze  

 Vysvětlí, k čemu slouží 

bankovní účet 

 Uvede příklady různých 

způsobů hotovostního i 

bezhotovostního placení 

 Posoudí výhody a rizika 

hotovostního a 

bezhotovostního placení v 

konkrétní situaci 
Žák: 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 

 Úroky 

 Pojištění 

 

 Na příkladu uvede funkci a 

služby banky 

 Na příkladu vysvětlí rozdíl 

mezi úrokem placeným a 

přijatým 

 Uvede možnosti různých 

typů pojištění 
Žák: uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 

nakládání s volnými prostředky a 

způsoby krytí deficitu 

 Spoření a investice  

 Zodpovědné zadlužování 

 

 na příkladech objasní 

možnosti úspor, investic či 

spotřeby při nakládání s 
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OČEKÁVANÉ  

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

volnými finančními 

prostředky 

 porovná nabídku finančních 

produktů pro zhodnocení 

volných finančních 

prostředků 

 uvede možnosti půjčení 

chybějících finančních 

prostředků  
Žák: 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 

 Nabídka a poptávka 

 Cena zboží 

 Inflace 

 

 na příkladu vysvětlí, jak 

nabídka a poptávka 

ovlivňuje cenu 

 na příkladu vysvětlí 

způsoby, jak se stanovuje 

cena 

 vysvětlí, co je inflace a jaký 

je její vliv na reálnou 

hodnotu peněz 
Žák: 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 

 Daně a veřejné rozpočty  

 
Žák: rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 

obchodu a služeb, uvede příklady jejich 

součinnosti 

 Výroba, obchod a služby  

 

Žák: 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 

 Práva  

 Na příkladu popíše postup při 

reklamaci výrobku nebo 

služby 
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5.2.13 Název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu  

Předmět Hudební výchova se vyučuje v 6. a 9. ročníku, v obou ročnících je dotován jednou 

hodinou týdně.  

 

Organizační vymezení 

Výuka probíhá v odborné učebně, která je vybavena multimediální technikou, nebo může být 

realizována formou návštěvy divadelních představení, výchovných koncertů a akcí v rámci 

pořadů MaK. 

 

Obsahové vymezení 

V předmětu Hudební výchova realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru 

Hudební výchova RVP ZV v plném rozsahu.  

HV přináší umělecké poznávání a vnímání světa, vytváří kladný vztah k uměleckým hodnotám 

různých národů i národností, rozvíjí tvořivé schopnosti a vnímání umělec. děl v historických 

souvislostech. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

  

Kompetence k učení 

 používáme aktivní formy práce v hodinách 

 umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady a podněcujeme jejich tvořivost 

 podporujeme rozvoj schopnosti logického a abstraktního myšlení zařazováním 

problémových úkolů 

 vedeme žáky k posouzení vlastního pokroku a kritického hodnocení svých výsledků, 

k vyvození závěrů a jejich využití v budoucnosti 

 

Kompetence k řešení problémů 

 vedeme žáky k používání známých a osvědčených postupů při řešení obdobných nebo 

nových úkolů 

 vedeme žáky k provádění rozborů problémů, k volbě správného postupu řešení 

a k vyhodnocení správnosti výsledků vzhledem k zadanému úkolu 

 zařazujeme samostatné práce- referáty, projekty 

 

Kompetence komunikativní 

 vedeme žáky ke kultivovanému projevu pěveckému i mluvnímu 

 učíme žáky vyjadřovat se výstižně a v logickém sledu 

 dáváme žákům prostor k vyjádření vlastního názoru a vedeme je k tolerování názorů 

ostatních  

 umožníme žákům při diskuzích na daná témata formulovat své myšlenky a obhajovat 

svůj názor 

 vedeme žáky i k využívání neverbální komunikace (využití vyjadřovacích prostředků 

hudby) 

 posilujeme správné pěvecké návyky 
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Kompetence sociální a personální 

 navozujeme dostatek situací, které umožní žákům účinně spolupracovat a tím 

ovlivňovat kvalitu společné práce 

 Vedeme žáky k utváření příjemné atmosféry v týmu na základě ohleduplnosti a tím 

přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů 

 vedeme žáky k vzájemné pomoci při řešení zadaných úkolů (vícehlasý zpěv, rytmický 

a instrumentální doprovod, …) 

 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k aktivnímu zapojování se do kulturního dění (kulturní akce školy) 

 respektujeme, chráníme a ceníme tradice i kulturní a historické dědictví vlasti a regionu  

 vedeme žáky k uvědomování si předního postavení české hudby v kontextu s vývojem 

evropské hudby 

 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky k soustavnosti a pečlivosti při vyučovacím procesu 

 vedeme žáky k využívání znalostí a zkušeností získaných při vyučovacím procesu 

v zájmu dalšího rozvoje s ohledem na jejich další budoucnost 

 nabízíme zájmové útvary a tím podněcujeme zájmovou orientaci žáků 

 učíme žáky správnému použití nástrojů i techniky 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Hudební výchova 

 

Ročník: 6. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: využívá své individuální hudební 

schopnosti a dovednosti při hudebních 

aktivitách. 

Vokální činnosti 
Instrumentální činnosti 
Hudebně pohybové činnosti 
Poslechové činnosti 
 

 

 

ŽÁK: uplatňuje získané pěvecké dovednosti 

a návyky při zpěvu i při mluvním 

projevu v běžném životě. 

Vokální činnosti-  

pěvecký a mluvní projev: 

rozšiřování hlasového rozsahu, 

hlasová hygiena. 

 

 OSV – Sebepoznání 

a sebepojetí 
 rozšiřuje svůj hlasový rozsah 

a dodržuje zásady hlasové 

hygieny 

 zvyšuje a rozvíjí kvalitu svého 

pěvec. i mluvního projevu, 

pečuje o svůj hlas v období 

mutace 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: zpívá dle svých dispozic intonačně čistě 

a rytmicky přesně v jednohlase i 

vícehlase a dokáže ocenit kvalitní 

vokální projev druhého. 

Jednohlasý a vícehlasý zpěv 

převážně lidových písní.  

Diatonické postupy v durových 

a mollových tóninách.  

Odhalování vzájemných souvislostí 

rytmu, využívání rytmických 

zákonitostí při vokálním projevu. 

Rozvoj hudebního sluchu a hudební 

představivosti: reprodukce tónů, 

převádění melodií z nezpěvné do 

zpěvné polohy. 

Reflexe vokálního projevu: vlastní 

vokální projev a vokální projev 

ostatních, hledání nápravy hlasové 

nedostatečnosti (transpozice 

melodie, využití jiné hudební 

činnosti). 

 

 reprodukuje na základě svých 

indiv. hudeb. schopností 

a dovedností různé melodické 

i rytmické motivy, sám umí 

rytmizovat text 

 Žák respektuje dynamiku písně, 

udrží se v jednoduchém 

vícehlasu, rozezná písně lidové a 

umělé, dokáže ocenit kvalitní 

vokální projev druhého 

ŽÁK: se orientuje v zápise písní, tyto písně na 

základě individuálních schopností 

a získaných dovedností svým způsobem 

realizuje. 

Záznam hudby: orientace 

v notovém zápisu, další způsoby 

záznamu hudby.  

 

 

 dovede rozlišit kvalitativní 

rozdíly mezi tóny, orientuje se 

v jednoduchém notovém 

záznamu 

 orientuje se v jednoduchém 

notovém záznamu, umí vyhledat 

určené takty, umí taktovat dvou 

a tříčtvrťový takt 

ŽÁK: reprodukuje na základě svých 

individuálních hudebních schopností 

a dovedností různé motivy, témata i části 

skladeb, vytváří a volí jednoduché 

doprovody, provádí jednoduché hudební 

improvizace. 

Instrumentální činnosti: 
nástrojová reprodukce melodií 

(motivků, písní), hra a tvorba 

doprovodů s využitím nástrojů 

Orffova instrumentáře, nástrojová 

improvizace. 

Tvorba doprovodů pro hudebně 

dramatické projevy. 

Vyjadřování hudeb. i nehudeb. 

představ a myšlenek pomocí hudeb. 

nástroje 

 

 

 

 

 

 
 pokouší se o jednoduchý 

doprovod písní s využitím 

Orffova instrumentáře 

 vytváří vlast. rytmické motivy, 

předehry, mezihry, dohry 

ŽÁK: rozpozná některé z tanců různých styl. 

období, zvolí vhodný typ hudebně pohyb. 

prvků a na základě individuálních 

hudeb. schopností a pohyb. vyspělosti 

předvede jednoduchou pohyb. vazbu 

Hudebně pohybové činnosti-  
pohybový doprovod reprodukované 

hudby, taktování, taneční kroky, 

vlastní pohybové ztvárnění. 

OSV – Poznávání lidí 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 dokáže rozlišit pochod, polku 

a valčík, umí tance vyjádřit 

základními krokovými 

variacemi¨ 

 pohybem reaguje na znějící 

hudbu s využitím jednoduchých 

gest a tanečních kroků, 

Pohybové vyjádření hudby 

v návaznosti na sémantiku 

hudebního díla (pantomima, 

improvizace). 

Pohybové reakce na změny 

v proudu znějící hudby (tempové, 

dynamické, rytmicko- metrické). 

ŽÁK: se orientuje 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 

Poslechové činnosti-  
orientace v hudebním prostoru 

a analýza hudební skladby: 

postihování hudebně výrazových 

prostředků, významné sémantické 

prvky užité ve skladbě 

(zvukomalba, dušemalba, pohyb 

melodie, hudební forma). 

Interpretace znějící hudby: slovní 

charakterizování hudebního díla, 

vytváření vlastních soudů 

a preferencí. 

Hudební dílo a její autor: hudební 

skladba v kontextu s dobou vzniku, 

životem autora (státní hymna, 

B. Smetana, A. Dvořák). 

MKV – Kulturní 

diference 

 rozezná skladby homofonního 

a polyfonního typu, všímá si 

souvislosti mezi hudbou a jinými 

druhy umění 

 provádí jednoduchou analýzu 

hudeb. skladby, vlastními slovy 

vyjadřuje své pocity z hudeb. 

skladeb 

 

 

 

Předmět: Hudební výchova 

 

Ročník: 9.ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: využívá své individuální hudební schopnosti 

a dovednosti při hudebních aktivitách. 
 vokální činnosti 

 instrumentální činnosti 

 hudebně pohybové činnosti 

 poslechové činnosti 

 

 

 

ŽÁK: uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 

návyky při zpěvu i při mluvním projevu 

v běžném životě. 

Vokální činnosti-   
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 i nadále využívá svých indiv. hudeb. 

schopností a dovedností při hudeb. 

aktivitách 

 i nadále dodržuje zásady správné 

hlasové hygieny, chová se 

kultivovaně při každé hudební 

činnosti 

pěvecký a mluvní projev: rozšiřování 

hlasového rozsahu, hlasová hygiena 

ŽÁK: zpívá dle svých dispozic intonačně čistě 

a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase 

a dokáže ocenit kvalitní vokální projev 

druhého. 

Jednohlasý a vícehlasý zpěv lidových 

a populárních písní, jednoduchých 

skladeb artificiální hudby. 

Diatonické postupy v durových 

a mollových tóninách.  

Odhalování vzájemných souvislostí 

rytmu, využívání rytmických zákonitostí 

při vokálním projevu. 

Rozvoj hudebního sluchu a hudební 

představivosti: reprodukce tónů, 

převádění melodií z nezpěvné do zpěvné 

polohy. 

Reflexe vokálního projevu: vlastní 

vokální projev a vokální projev ostatních, 

hledání nápravy hlasové nedostatečnosti 

(transpozice melodie, využití jiné 

hudební činnosti). 

 

 orientuje se v notovém zápisu, udrží 

se v jednoduchém vícehlasu 

 realizuje podle svých indiv. 

schopností a dovedností písně 

a skladby různých stylů a žánrů 

ŽÁK: se orientuje v zápise písní a skladeb různých 

stylů a žánrů, tyto písně a skladby na základě 

individuálních schopností a získaných 

dovedností svým způsobem realizuje. 

Záznam hudby: orientace v notovém 

zápisu, další způsoby záznamu hudby.  

 

 

 respektuje při interpretaci notový 

zápis písně (melodii, tempo, 

dynamiku) 

 umí využít notový záznam při 

realizaci jednoduché hudební 

skladby (ve vokálních i instrum. 

činnostech) 

ŽÁK: reprodukuje na základě svých 

individuálních hudebních schopností 

a dovedností různé motivy, témata i části 

skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, 

provádí jednoduché hudební improvizace. 

Instrumentální činnosti: nástrojová 

reprodukce melodií (motivy, témata, části 

skladeb), hra a tvorba doprovodů 

s využitím nástrojů Orffova 

instrumentáře, nástrojová improvizace. 

Tvorba doprovodů pro hudebně 

dramatické projevy. 

Vyjadřování hudebních i nehudebních 

představ a myšlenek pomocí hudebního 

nástroje. 

 

 

 pokouší se o jednoduché doprovody 

rytmické i melodické s využitím 

Orffova instrumentáře 

 vytváří vlastní rytmické a melodické 

motivy-  předehry, mezihry, dohry, 

dokáže vyjádřit své hudeb. představy 

s opodstatněním jednoduchých 

hudeb. nástrojů 

ŽÁK: rozpoznává některé z tanců různých 

stylových období, zvolí vhodný typ hudebně 

pohybových prvků k poslouchané hudbě a na 

základě individuálně hudebních schopností a 

pohybové vyspělosti předvede jednoduchou 

pohybovou vazbu. 

Hudebně pohybové činnosti-  pohybový 

doprovod reprodukované hudby: 

taktování, taneční kroky, vlastní 

pohybové ztvárnění. 

VEGS – Objevujeme 

Evropu a svět 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 dokáže rozlišit základní lidové tance 

a vyjádřit je tanečními kroky, obsah 

poslouchané skladby dokáže vyjádřit 

pantomimicky 

 všímá si souvislosti mezi hudbou 

a jinými druhy umění, pokouší se 

o vlastní improvizace 

Pohybové vyjádření hudby v návaznosti 

na sémantiku hudebního díla 

(pantomima, improvizace). 

Pohybové reakce na změny v proudu 

znějící hudby (tempové, dynamické, 

rytmicko- metrické). 

 

 

ŽÁK: se orientuje 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. 

Poslechové činnosti-  

Orientace ve stylových a slohových 

obdobích. 

Orientace v hudebním prostoru a analýza 

hudební skladby: postihování hudebně 

výrazových prostředků, významné 

sémantické prvky užité ve skladbě 

(zvukomalba, dušemalba, pohyb melodie, 

hudební forma). 

Interpretace znějící hudby: slovní 

charakterizování hudebního díla, 

vytváření vlastních soudů a preferencí. 

Hudební dílo a její autor: hudební 

skladba v kontextu s jinými hudebními i 

nehudebními díly, dobou vzniku, životem 

autora, vlastními zkušenostmi. 

 

 dokáže kultivovaně vyjádřit vlastní 

názor na hudbu, podepřený 

znalostmi 

 dokáže přiřadit hudební ukázky 

k jednotlivým hudeb. slohům 

ŽÁK: zařadí na základě individuálních schopností 

a získaných vědomostí slyšenou hudbu do 

stylového období a porovná ji z hlediska její 

slohové a stylové příslušnosti s dalšími 

skladbami 

Poslechové činnosti-  

styly a žánry-  chápání jejich funkcí 

vzhledem k životu jedince i společnosti, 

kulturním tradicím a zvykům. 

Původ hudby, pravěká a starověká hudba. 

Artificiální hudba: gotická, renesanční, 

barokní, klasicistní a romantická hudba, 

hudba 20. století. 

Nonartificiální hudba: lidová píseň, 

moderní populární hudba. 

 

 rozezná hudbu jednotlivých 

slohových období podle zákl. 

charakter. znaků, umí vyjmenovat 

nejvýznamnější představitele a díla 

 dokáže kultivovaně vyjádřit vlastní 

názor na hudbu, podepřený 

znalostmi, rozlišuje hudbu 

artificiální a nonartificiální 

 chápe skladbu v souvislosti s jinými 

hudeb. i nehudebními díly, 

uvědomuje si stylovou provázanost 

 dokáže posoudit na základě vlast. 

zkušeností, co je kýč, módnost 

a modernost 
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5.2.14 Název vyučovacího předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu  

Předmět Výtvarná výchova se vyučuje v 6. až 9. ročníku a je v každém ročníku dotován dvěma 

hodinami týdně. 

 

Organizační vymezení 

Výuka probíhá v odborné učebně nebo v kmenových třídách. 

 

Obsahové vymezení 

V předmětu Výtvarná výchova realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru 

Výtvarná výchova RVP ZV v plném rozsahu a to napříč ročníky od 6. do 9. třídy. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

 

Kompetence k učení 

 vedeme žáky k orientaci v základních výtvarných technikách a materiálech 

a možnostech jejich využití při tvorbě vlastního díla 

 plánujeme postupy práce a výběr vhodné techniky a materiálu 

 nalézáme smysl práce 

 seznamujeme žáky s odbornými termíny a vést je k jejich aktivnímu používání v tvorbě 

a komunikaci 

 vedeme žáky k využívání informačních zdrojů a tím k získávání informací potřebných 

k dalšímu sebevzdělávání 

 vedeme žáky k vytváření účinné prezentace vlastního díla 

 poznáváme různé kultury a hledat vztahy a souvislosti mezi nimi 

 

Kompetence k řešení problémů 

 vedeme žáky k samostatnému rozhodování o užití materiálu či techniky 

 vedeme žáky k ověřování správnosti svého rozhodnutí pracovat právě touto technikou 

a s tímto materiálem, umět zdůvodnit toto rozhodnutí a nést za ně zodpovědnost  

 vedeme žáky k tvorbě vlastního originálního výtvoru – zachycení svého vlastníku 

prožitku, pocitu, nálady,… 

 vhodně motivujeme žáky tak, aby sami toužili objevovat a tvořit, experimentovat, 

vyhledávat potřebnou informaci 

 

Kompetence komunikativní 

 vedeme žáka k ústnímu a kritickému zhodnocení svého díla 

 vytváříme příležitosti pro vyjádření svého názoru na práci svoji i ostatních a zároveň 

nabízíme variantu jiného řešení 

 vedeme žáky k diskuzi o správnosti volby techniky a matriálu pro zadané téma, 

k vyhledávání informací pro podporu a zdůvodnění svého výběru 

 umožníme žákům předávat své pozitivní a negativní zkušenosti druhým, zdůvodnit tyto 

své zkušenosti 

 vedeme žáky k umění naslouchat druhým, přijmout jiný názor na práci, umět tento názor 

zhodnotit, tj. přijmout nebo odmítnout 
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Kompetence sociální a personální 

 předmět poskytuje obrovský prostor pro práci v týmu a tím i pro vzájemnou spolupráci 

žáků 

 vedeme žáky k objevení  svých možností uplatnit se v týmu, k posílení vlastní 

důležitosti  práce žáka pro druhé a tím vedeme žáky k posílení  sebevědomí 

a k objektivnímu posouzení svých schopností a možností 

 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k respektování odlišností evropských a světových kultur, kultur 

národnostních menšin a jejich kulturního dědictví 

 vedeme žáky k vědomí sepjetí a vzájemného prolínání a ovlivňování kultur 

a k uvědomění si významu multikulturního dědictví 

 vedeme žáky k uvědomělému vztahu k přírodě a spojitosti výtvarného umění 

s přírodou, příroda jako nekonečný zdroj inspirace 

 

 Kompetence pracovní 

 vedeme žáky  k uvědomělému dodržování pracovních norem (specifická pravidla při 

práci s různými technikami a materiály vedoucí k bezpečnosti práce, pravidla práce ve 

specializovaných učebnách – ateliér, keramická dílna) a hygienických návyků  

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí a k respektování 

společenského zájem 

 vhodnou motivací a prezentací úspěšných výtvorů formujeme pozitivní vztah k práci 

a úctu k lidskému výtvoru 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Výtvarná výchova 

 

Ročník: 6. – 9. ročník 

 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: 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 

 kresebné studie 

 plošné kompozice 

 teorie barev 

 Goethův barevný kruh 

 studie figurálního charakteru  

 techniky kresby, malby, grafiky, 

plastické tvorby 

 tvořivý experiment 

 kombinované a experimentální 

techniky 

 

 vybírá, samostatně vytváří 

a pojmenovává škálu linií, tvarů, 

objektů na základě vlastních 

vizuálních zkušeností, vnímání, 

představ a poznání, uplatňuje 

osobitý přístup k realitě 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 si uvědomuje okolní prostředí 

jako zdroj inspirace pro vytváření 

uměleckých hodnot 

 získává znalosti o základních, 

druhotných a doplňkových 

barvách a využívá je ve vlastním 

výtvarném projevu 

 využívá ve svém výtvarném 

projevu výrazové možnosti barev 

a jejich kombinací 

 zná prvky kresebné výstavby 

lidské figury 

 používá doporučené nástroje 

a techniky pro konkrétní výtvarné 

vyjádření 

 si uvědomuje možnosti 

kompozičních postupů 

 zachází s dostupnými 

zobrazovacími prostředky 

 písmo 

 koláž 

 ilustrace 
 

ŽÁK: užívá vizuálně obrazná vyjádření 

k zaznamenávání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly 

a k zaznamenání podnětů z představ 

a fantazie 

 výtvarné vyjádření reality, 

prožitku, duševního stavu,  

psychologie barev 

 zachycení tvaru, povrchu, zvuku, 

struktury, vůně 

 změny kolem nás – zvětšování, 

zmenšování, pozitiv, negativ, 

detail 

 kresebné etudy 

 hry s barvou, barevné 

experimenty 

 psychologické účinky 

jednotlivých barev 

 jednoduchá skica – prostředky 

zjednodušování 

 barevné kompoziční práce 

 grafické práce – tisk z výšky, 

plochy, hloubky 

 funkce a význam dekoru, 

dekorativní kompozice 

 7. ročník OSV – 

Sebepoznání a 

sebepojetí 

 objevuje a vytváří si vlastní názor 

na svět kolem sebe skrze 

kreativní činnosti vycházející 

z jeho individuálních představ, 

fantazie, vnímání a prožívání 

 využívá ve vlastní tvorbě vizuální 

obrazná vyjádření k zachycení 

zkušeností získaných ostatními 

smysly, kombinuje výtvarné 

prostředky a experimentuje 

s nimi 

 užívá vizuálně obrazné 

prostředky k zachycení jevů 

a procesů v jejich vývoji, 

proměnách a vztazích 

 si uvědomuje okolní prostředí 

jako zdroj inspirace pro vlastní 

výtvarný projev 

 záměrně vybírá a kombinuje 

takové prostředky s vizuálním 

účinkem, aby podporovaly 

originální sebevyjádření jeho 

osobnosti 
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 zobrazuje vlastní fantazijní 

představy a odhaluje interpretační 

kontext vlastního výtvarného 

vyjádření 

 zachycuje pomíjivost okamžiku 

 užívá techniku malby, využívá 

texturu, míchá a vrství barvy 

 se orientuje v grafických 

technikách 

 využívá vizuálně obrazné 

představy k tvorbě dekorativních             

vyjádření a rozvoji svého 

estetického cítění 
ŽÁK: 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, 

animace, video 

 pozvánka, informační leták, 

plakát, reklamní upoutávka – 

performance 

 práce na PC - počítačová grafika 

 propagační materiály, obaly, 

působení a vliv reklamních 

kampaní na člověka, reklamní 

leták 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení 

 

MV – Interpretace 

vztahů mediálních 

sdělení a reality 

 užívá média jako zdroj pro 

získávání nových informací 

potřebných pro vlastní výtvarnou 

tvorbu 

 užívá k tvorbě některé metody 

současného výtvarného umění  - 

počítačová grafika, fotografie, 

video, animace -  a učí se s nimi 

zacházet 

 se poznává kýč, chápe jakým 

způsobem pracuje 
ŽÁK: vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření, porovnává a 

hodnotí jeho účinky s účinky již existujících 

i běžně užívaných vizuálně obrazných 

vyjádření 

 základy perspektivy – krajina, 

proporce 

 trojrozměrný objekt a jeho 

instalace ve vhodném prostředí 

(interiér, plenér) 

 

 na základě vlastních vizuálně 

obrazných poznatků vytváří 

objekty a zachycuje těleso 

v prostoru 

 vytváří kompozice v prostoru, 

převádí je do objemových 

rozměrů a instaluje je 
ŽÁK: rozliší působení vizuálně obrazného 

vyjádření v rovině smyslového účinku, 

v rovině subjektivního účinku a v rovině 

sociálně utvářeného i symbolického obsahu 

 vlastní realizace – volba 

techniky, formátu, materiálu 

 výtvarné vyjádření vlastní 

životní zkušenosti, zážitku, 

prožitku – svět kolem nás 

 

 užívá vizuálně obrazná vyjádření 

k zachycení vlastních myšlenek, 

názoru a postoje 
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 samostatně vytváří bohatou škálu 

vizuálně obrazných elementů 

vlastního vnímání, představ 

a poznání 
ŽÁK: interpretuje vizuálně obrazná vyjádření 

současnosti i minulosti, vychází při tom ze 

svých znalostí historických souvislostí 

i z osobní zkušenosti 

 umění a umělci 18. až 21. století 

 návštěva galerie, výstav, exkurze 

 zvyky a tradice v Čechách 

 svátky, výročí 

 kulturní kalendář 

 získávání rychlých informací 

z multimediálních prostředků 

 keramika, textilní techniky, 

dřevo, plasty, kov 

 architektura ve výtvarném 

projevu 

 práce s informačními 

technologiemi – internet, 

knihovna, regionální tisk, … 

 

 se zběžně orientuje v oblasti 

moderního umění, orientuje se 

v současném užitném umění 

 si uvědomuje význam ochrany 

kulturních památek, lidových 

tradic a zvyků a vnímá je jako 

součást kulturního bohatství své 

země, zběžně se orientuje 

v kulturních institucích, učí se 

cíleně volit akce, které ho 

zajímají 

 porovnává základní historické 

a stavební slohy a styly 

 ví o osobnostech umělecky 

tvořících v rámci regionu 

a dokáže o nich informovat 
ŽÁK: porovnává na konkrétních příkladech různé  

interpretace vizuálně obrazného vyjádření, 

vysvětluj své postoje k nim s vědomím osobní, 

společenské a kulturní podmíněnosti svých 

hodnotových soudů 

 výtvarné vyjadřování národů 

a národností – využití výrazných 

prvků různých kultur ve 

vlastním výtvarném projevu 

 tematické práce 

 dekorativní práce 

 heraldika, numismatika, vlajky, 

značky, význam barev 

v této  oblasti symboliky 

 symbolika školy, třídy 

 hodnocení a rozbor vlastního 

výtvarného díla 

 diskuze o splnění cíle tvorby 
 

MKV – Kulturní 

diference 

 na základě vizuálně obrazných 

vyjádření posuzuje, třídí 

a srovnává podrobnosti 

a odlišnosti různých národních 

kultur a národností, získané 

poznatky využívá ve vlastním 

výtvarném vyjádření a respektuje 

kulturní, etnické a jiné odlišnosti 

národů a národností světa 

 objasní účel důležitých symbolů 

našeho státu, zná způsoby užívání 

státních symbolů 

 hodnotí účinek vlastního 

výtvarného vyjádření, umí o něm 

vést dialog, vyjadřovat se 

k tvorbě druhých a tolerovat ji 
ŽÁK: ověřuje komunikační účinky vybraných, 

upravených či samostatně vytvořených 

vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 

vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich 

prezentaci 

 zásady chování ve školním 

i mimoškolním prostředí 

 bezpečnost práce 

MV – Práce v realizačním 

týmu 
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 se dokáže kulturně chovat při 

návštěvě kulturní či společenské 

akce 

 je schopen práce a komunikace 

v pracovní skupině, je schopen 

v této skupině komunikovat 

a tolerovat názor většiny, přijme 

roli ve skupině 

 je schopen diskutovat 

o problémech, které se týkají 

i jeho okolí, podílí se na hledání 

a realizaci řešení problému 

 organizuje a plánuje svoji 

pracovní činnost a řídí svůj 

pracovní proces s ohledem na 

získané informace, ovládá 

prezentaci vlastní tvorby 

 týmová práce na výtvarných 

projektech, náročných 

tematických pracích 

 skupinová práce 

 návrhy projektů a projekty ke 

zlepšování pracovního prostředí 

školy a jejího okolí, popř. na 

veřejných místech (soutěže) 

 samostatné tematické práce, 

obhajoba práce 
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5.2.15 Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Časové vymezení předmětu  

Předmět  TĚLESNÁ VÝCHOVA se vyučuje v 6. až 9. ročníku, v každém ročníku je dotována 

2 hodinami týdně. V 6. -  7. ročníku je předmět posílen jednou hodinou volitelného předmětu 

Sportovní hry. 

 

Organizační vymezení 

Výuka probíhá v tělocvičně, na školním hřišti, formou kurzů a projektových dnů. Žáci se 

účastní závodů v rámci školy, ale i mezi školami. 

 

Obsahové vymezení 

V předmětu Tělesná výchova realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru 

Tělesná výchova a její aplikace RVP ZV v plném rozsahu. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

Kompetence k učení 

• Učitel ji vytváří zejména v oblasti motorického učení algoritmizací nácviku 

pohybových dovedností v rozsahu vybraného učiva.  

• Učitel vede žáky k práci ve dvojicích dle systému každý žák cvičencem i cvičitelem. 

 

Kompetence k řešení problémů 

• Učitel využívá disproporcí mezi okamžitou a očekávanou úrovní R.S.O.V. a řeší s žáky 

dle nabídky variant vlastním výběrem možnosti.  

Kompetence komunikativní 

• Zpětnovazební komunikací mezi žákem a učitelem, která pomáhá vnímat a předávat 

jednoznačné informace.  

• Komunikace, nutná ke splnění pohybového úkolu žáka či skupiny, vede k výběru 

použitelných slovních i mimoslovních signálů a sdělení.  

Kompetence sociální a personální 

• Žák střídá různé role ve dvojici i ve skupině v rámci svých možností 

• Žák respektuje vazbu mezi úrovní schopností a dovedností a hierarchií skupiny 

• Žák je srozuměn s tím, že vynaložené úsilí může znamenat posun pozici v družstvu.  

• Žák akceptuje roli odpovídající svým možnostem a snaží se ocenit spektrum ostatních 

členů v jejich rolích za pomoci učitele 

Kompetence občanské 

• Učitel vede žáky ke schopnosti domluvy a respektováním individuálních odlišností při 

hledání toho, co lze na sobě i na druhých pozitivně hodnotit. Pocit a smysl týmového 

ducha i vlastní sebeúcty je přenosný ze sportu do společenské a pracovní sféry.  
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Kompetence pracovní 

• Učitel pomáhá žákům k překonávání přiměřené míry psychického i fyzického 

diskomfortu s ohledem na individuální parametry.  

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Tělesná výchova 

 

Ročník: 6. – 9.ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu, některé pohybové 

činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním 

účelem 

 základní prvky bezpečného 

pohybu na lyžích, připínání 

a odepínání lyží, kontrolovaný 

pohyb s lyžemi 

 přeskok přes kozu – roznožka, 

skrčka 

 nácvik sestavy na kruhách 

 technika běhu 

 skok do dálky 

 hod míčkem 

 nácvik driblingu 

 volejbal – nácvik jednoduchého 

systému 

 softball – nácvik chytání 

a odpalování 

 7. roč. OSV – rozvoj 

schopností poznávání 

 6. roč. OSV – Kooperace 

a kompetice  zná cvičení pro nácvik 

gymnastického odrazu z můstku 

 umí provést speciální běžecká 

cvičení – běžecká abeceda 

 umí driblovat pravou, levou   
rukou 

 ovládá přehazovanou s pravidly 

 nacvičuje přihrávku a zpracování 

míče na krátkou vzdálenost 

 umí zacházet s běžeckou výzbrojí 

a výstrojí, zvládá obraty na místě, 

zvládá výstupy, zastaví smykem 

 umí podat záchranu a dopomoc 

při jednoduchých cvicích 

 umí provést speciální běžecká 

cvičení – běžecká abeceda 

 zná stupňovaný rozběh, umí 

odraz 

 kontroluje „ luk“ při fázi hodu 

 umí driblovat pravou, levou 

rukou 

 je schopen přihrávky 

a zpracování míče na krátkou 

vzdálenost 

 dovede házet, chytat 

 nacvičuje záchranu a dopomoc 

 umí provést speciální běžecká 

cvičení – běžecká abeceda 

 zná stupňovaný rozběh, umí 

odraz 
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 kontroluje „ luk“ při fázi hodu 

 umí koulařskou gymnastiku  

 umí driblovat pravou, levou 

rukou 

 je schopen přihrávky 

a zpracování míče na krátkou 

vzdálenost  

 dovede házet, chytat a odpálit 

 nacvičuje záchranu a dopomoc  

 umí provést speciální běžecká 

cvičení – běžecká abeceda 

 zná stupňovaný rozběh, umí 

odraz 

 kontroluje „ luk“ při fázi hodu 

 umí koulařskou gymnastiku 

 umí driblovat pravou, levou 

rukou 

 je schopen přihrávky 

a zpracování míče na krátkou 

vzdálenost  

 dovede házet, chytat a odpálit 
ŽÁK: usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, 

z nabídky zvolí vhodný rozvojový program  základy posilování 

 rychlostní cvičení 

 vytrvalostní běhy 

 

  

  

 poznává formy pohybové 

činnosti, které zvyšují silovou, 

rychlostní a vytrvalostní složku 

tréninku 

 zná a vhodně vybere formy 

pohybové činnosti, které zvyšují 

silovou, rychlostní a vytrvalostní 

složku tréninku 
ŽÁK: samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 

činností – zatěžovanými svaly 

 strečink  OSV – Řešení problémů 

a rozhodovací 

dovednosti 

 OSV – Komunikace 

 Kritické předávání 

a sledování med. sdělení  

 seznámí se s formou  protahování 

svalových skupin na začátku 

hodiny a po skončení pohybové 

činnosti 

 seznámí se s formou protahování 

svalových skupin na začátku 

hodiny a po skončení pohybové 

činnosti 
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 rozumí rozdílu mezi formou 

dynamického protažení 

svalových skupin na začátku 

hodiny a uvolňovacímu protažení 

po skončení pohybové činnosti 

 rozumí rozdílu mezi formou 

dynamického protažení 

svalových skupin na začátku 

hodiny a uvolňovacímu protažení 

po skončení pohybové činnosti 
ŽÁK: odmítá drogy a jiné škodliviny jako 

neslučitelné se sportovní etikou a zdravím, 

upraví pohybovou aktivitu vzhledem 

k údajům o znečištění ovzduší 

  

 

 

 

 

ŽÁK: uplatňuje vhodné a bezpečné chování 

i v méně známém prostředí sportovišť, 

přírody, silničního provozu, předvídá možná 

nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 

činnost 

 lyžování – jízda na vleku, 

sjíždění svahu velkým a středním 

obloukem 

 plavání – skoky do vody 

 

 

 seznámí se s bezpečným 

chováním na sjezdovkách 

 dokáže provést skok do neznámé 

vody 

 zná postup při záchraně 

tonoucího 

 

 dokáže provést skok do neznámé 

vody 

 zná postup při záchraně 

tonoucího 
ŽÁK: zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové dovednosti 

a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech 

 běh na lyžích – technika běhu 

 akrobacie – kotouly a jejich 

varianty 

 gymnastika – přeskok přes kozu 

 gymnastika – sestava na hrazdě 

 gymnastika – sestava na kruhách 

 gymnastika – sestava na kladině 

 aerobik 

 lehká atletika – nácvik techniky 

atletických disciplín 

 OSV – Řešení problémů 

a rozhodovací 

dovednosti 
 umí kotoul vpřed, vzad a jeho 

modifikace 

 umí roznožku a skrčku přes 

kozu našíř odrazem z můstku 

 zvládne vzpor, přešvihy a kotoul 

vpřed na hrazdě 

 umí houpání na kruhách 

 zvládne chůzi po kladině, obrat 
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 vnímá rytmus hudby, zvládne 

jednoduchou sestavu 

 zvládá správnou techniku běhu na 

krátkou vzdálenost, dokáže 

provést odraz po běhu 

 správnou technikou provádí 

přihrávku a dribling 

 zvládá techniku odbití obouruč 

vrchem, odbití obouruč spodem 

 správnou technikou provádí 

přihrávku a vedení míče 

 zvládá techniku kraulu 

 míčové hry – nácvik herních 

dovedností v basketbalu, 

volejbalu a florbalu 

 dokáže odšlapovat, zastaví 

smykem, zvládá sjíždění; 

sjezdový postoj, provádí běh 

střídavý, provádí běh soupažný 

jednodobý a dvoudobý 

 umí kotoul vpřed, vzad a jeho 

modifikace, ovládá kotoul 

letmo 

 umí roznožku a skrčku přes 

kozu našíř odrazem z můstku 

 zvládne vzpor, přešvihy a podmet 

na hrazdě 

 umí houpání na kruhách 

 zvládne chůzi po kladině, obrat, 

umí seskočit z kladiny 

 vnímá rytmus hudby, zvládne 

jednoduchou sestavu 

 zná a snaží se správně provádět 

techniku běhu, hodu, skoku do 

dálky i do výšky a hodu míčkem 

 správnou technikou provádí 

přihrávku, dribling, střelbu na koš 

 zvládá techniku odbití obouruč 

vrchem, odbití obouruč spodem, 

podání jednoruč vrchem 

 správnou technikou provádí 

přihrávku, vedení míče, střelbu 

na branku 

 umí kotoul vpřed, vzad a jeho 

modifikace, ovládá kotoul 

letmo, dokáže kotoul vzad do 

zášvihu 



 316 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 umí roznožku a skrčku přes 

kozu našíř s oddáleným 

můstkem 

 zvládne výmyk, přešvihy 

a podmet na hrazdě 

 umí houpání a svis střemhlav na 

kruhách 

 zvládne chůzi po kladině 

a seskok, umí obrat a poskok na 

kladině 

 vnímá rytmus hudby, zvládne 

složitější sestavu 

 zná a snaží se správně provádět 

techniku běhu, hodu, skoku do 

dálky i do výšky a hodu míčkem 

 správnou technikou provádí 

přihrávku, dribling, střelbu na 

koš, dvojtakt 

 zvládá techniku odbití obouruč 

vrchem, odbití obouruč spodem, 

vrchního podání, útočného úderu 

 správnou technikou provádí 

přihrávku, vedení míče, střelbu 

na branku 

 umí kotoul vpřed, vzad a jeho 

modifikace, ovládá kotoul 

letmo, dokáže kotoul vzad do 

zášvihu, zvládá stoj na rukou 

a přemet stranou 

 umí roznožku a skrčku přes 

kozu našíř s oddáleným 

můstkem 

 zvládne výmyk, toč vzad 

a podmet na hrazdě 

 umí houpání, svis střemhlav 

a komíhání na kruhách 

 zvládne chůzi po kladině 

a seskok, umí obrat a poskok na 

kladině 

 vnímá rytmus hudby, zvládne 

složitější sestavu, 

 zná a snaží se správně provádět 

techniku běhu, hodu, skoku do 

dálky i do výšky a vrhu koulí 
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 správnou technikou provádí 

přihrávku, dribling, střelbu na 

koš, dvojtakt 

 zvládá techniku odbití obouruč 

vrchem, odbití obouruč spodem, 

vrchního podání, útočného úderu 

 správnou technikou provádí 

přihrávku, vedení míče, střelbu 

na branku, vhazování 
ŽÁK: posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 

možné příčiny 

 měření atletických disciplín 

 měření plaveckých disciplín 

 hodnocení gymnastických sestav 

 soutěže ve zvládnutí herních 

činností v míčových sportech 

 OSV – Poznávání lidí 

 OSV – Sebepoznání 

a sebepojetí  dokáže na základě výkonů 

posoudit zvládnutí techniky své 

a svých spolužáků 

 dokáže na základě výkonů 

posoudit zvládnutí techniky své 

a svých spolužáků 

 dokáže na základě výkonů 

posoudit zvládnutí techniky své 

a svých spolužáků 

 dokáže podle estetického 

provedení ohodnotit druhého 

žáka 

 dokáže na základě výkonů 

posoudit zvládnutí techniky své 

a svých spolužáků 

 dokáže podle estetického 

provedení ohodnotit druhého 

žáka 

 dokáže pojmenovat příčiny 

neúspěšného provedení pohybové 

činnosti 
ŽÁK: užívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 

časopisů, uživatele internetu 

 hodnocení gymnastických sestav 

 procvičování herních dovedností 

v míčových sportech 

 MV – Kritické předávání 

a sledování med. sdělení 

(inf.)  

 

 dokáže slovně zhodnotit kvalitu 

provedení pohybových činností 

s použitím odborných termínů 

 dokáže slovně zhodnotit kvalitu 

provedení pohybových činností 

s použitím odborných termínů 
ŽÁK: naplňuje ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky – čestné soupeření, 

pomoc handicapovaným, respekt 

k opačnému pohlaví, ochranu přírody při 

sportu 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

 

 

 

ŽÁK: dohodne se na spolupráci i jednoduché 

taktice vedoucí k úspěchu družstva a 

dodržuje ji 

 volejbal – taktika podání 

 basketbal – útočné kombinace 

 VDO – Občanská 

společnost a škola 

 OSV - Komunikace  

 dokáže umístit podání do volného 

pole soupeře 

 dokáže umístit podání do volného 

pole soupeře nebo na méně 

kvalitního přihrávajícího hráče 

 dokáže správně využít rychlých 

křídelních hráčů a schopností 

vysokého hráče pod soupeřovým 

košem, zvládne útočné 

kombinace při rychlém útoku  

 dokáže umístit podání do volného 

pole soupeře nebo na méně 

kvalitního přihrávajícího hráče 

 vnímá specializace hráčů v týmu 

 dokáže správně využít rychlých 

křídelních hráčů a schopností 

vysokého hráče pod soupeřovým 

košem, zvládne útočné 

kombinace při rychlém útoku 

 dokáže využít slabých stránek 

soupeře, které zvýhodní vlastní 

družstvo 
ŽÁK: rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 

organizátora 

 míčové hry – hra a organizace 

utkání 

 atletika – organizace závodů 

 VDO – Občanská 

společnost a škola 

 OSV – Komunikace 

 OSV – Řešení problémů 

a rozhodovací 

dovednosti 

 MV – Kritické předávání 

a sledování inf.  

 

 

 

 

ŽÁK: sleduje určené prvky pohybové činnosti a 

výkony, eviduje je a vyhodnotí  měření výkonů v atletice 

a plavání 

 rychlostní cvičení 

 vytrvalostní charakter hodiny 

 OSV – Poznávání lidí 

 OSV – Sebepoznání 

a sebepojetí 

 VDO – Občanská 

společnost a škola 

 OSV – Komunikace 

 

 na základě dřívějších výkonů 

dokáže zhodnotit vzestupnou 

nebo sestupnou tendenci své 

výkonnosti 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 na základě dřívějších výkonů 

dokáže zhodnotit vzestupnou 

nebo sestupnou tendenci své 

výkonnosti 

 dokáže změřit srdeční tep po 

namáhavé pohybové činnosti  

 OSV – Řešení problémů 

a rozhodovací 

dovednosti 

 MV – Kritické předávání 

a sledování inf. 

 na základě dřívějších výkonů 

dokáže zhodnotit vzestupnou 

nebo sestupnou tendenci své 

výkonnosti 

 dokáže změřit srdeční tep po 

namáhavé pohybové činnosti 
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5.2.16 Název vyučovacího předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI, INFORMAČNÍ 

A DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu  

V učebním plánu je předmět realizován v časové dotaci jedné hodiny týdně, a to v 6. a 7. 

ročníku v předmětu Pracovní činnosti a v 8. ročníku v předmětu Informační a digitální 

technologie.  

 

Obsahové vymezení předmětu  

Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen 

všem žákům, tedy chlapcům i dívkám. 

Vzdělávací obsah předmětu pracovní činnosti se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti 

a návyky a doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou praktickou složku nezbytnou pro 

uplatnění člověka ve společnosti. V závislosti na věku žáka se postupně buduje systém, který 

žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném 

rozhodování o dalším profesním zaměření. 

Vzdělávání v této oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, vede 

žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků 

práce, k osvojení základních pracovních návyků a dovedností, k vytrvalosti a soustavnosti, 

k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů, používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek, 

objektivnímu poznávání okolního světa, chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti 

k seberealizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení. 

Koncepce vzdělávání vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do 

přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a v širších 

souvislostech. Učí se pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti 

a návyky. 

Šetření materiálem chápou jako ohleduplnost k životnímu prostředí. Snaží se svou práci 

v týmu plánovat, organizovat a kriticky ohodnotit sebe stejně tak jako i práci ostatních. 

Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti 

a hygieny při práci. 

V souvislosti s materiálně technickými a personálními podmínkami školy je předmět 

realizován v těchto tematických okruzích: Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba 

domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou, Využití digitálních technologií 

a Svět práce. Tematický okruh Svět práce je integrován do předmětu Výchova k občanství 

a okruh Práce s laboratorní technikou do předmětu Chemie.  

 

Organizační vymezení předmětu 

Žáci pracují samostatně i ve skupinách – týmech, střídají jednotlivé činnosti, řeší problémové 

úkoly. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 

 

Kompetence k učení 

Učitel 

 klade důraz na pozitivní motivaci žáka 

 vede žáky k samostatnému objevování možností využití informačních 

a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají 
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zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých 

programů, literaturu apod. 

 tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí 

pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou 

 rozvíjí poznávání okolního světa a aplikuje tyto poznatky při vlastní pracovní činnosti 

 učí žáky orientovat se v různých oborech lidské činnosti 

 připravuje žáky na celoživotní vzdělávání a pro volbu vlastního profesního zaměření 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel 

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

řešení 

 zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností a z vlastního 

úsudku 

 předkládá modelové situace a vede žáka k jejich optimálnímu řešení s využitím vlastní 

tvořivosti 

 žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí 

se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi 

budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů 

řešení je více 

 vyučující v roli konzultanta – žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho 

praktickému provedení a dotažení do konce 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel 

 nechá žáky navrhnout pracovní postupy a vede žáky k jejich obhajobě 

 nabízí žákům využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci 

s okolním světem 

 zařazuje práci ve dvojicích, ve skupinách, v týmech 

 žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce 

odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty 

 při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou 

technologii, náležitosti apod.) 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel 

 zařazuje práci ve skupině a klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu (organizace 

práce, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta) a jejich respektování samotnými 

žáky 

 vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky 

 posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj, chápaní práce a pracovní činnosti 

jako příležitosti k seberealizaci 

 vede žáky k poznání, že technika jako součást lidské kultury je vždy spojena 

s pracovní činností člověka- při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, 

případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat 

časový harmonogram apod. 

 žáci jsou přizváni k hodnocení prací – žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, 

při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že 

každý člověk je různě chápavý a zručný 
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Kompetence občanské 

Učitel 

 respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka podporuje u žáků 

projevování pozitivních postojů k výsledkům lidské činnosti a práce 

 vede žáky k respektování požadavků na kvalitní životní prostředí a jeho ochranu 

 seznamuje žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, 

autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla …) tím, že je musí 

dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání 

své heslo …) 

 při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, 

ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami 

 

Kompetence pracovní 

Učitel vede žáky 

 k osvojení základních pracovních návyku a dovedností 

 k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě 

 k organizaci i k plánování práce 

 k vytváření pozitivního vztahu k práci 

 k odpovědnosti za kvalitu své práce i kvalitu společných výsledků práce 

 k tvůrčímu způsobu přemýšlení a uplatňování vlastních nápadů a tvořivosti při 

pracovní činnosti 

 podporuje úsilí a vůli na dosažení kvalitního výsledku 

 žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 

 žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Pracovní činnosti – pěstitelské práce, práce s technickými materiály 

 

Ročník: 6. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: volí vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin 

ŽÁK: pěstuje a využívá květiny pro výzdobu  

Okrasné rostliny 

 

 rozdělení a charakteristika 

okrasných rostlin 

 bonsaje 

 venkovní a balkonové 

rostliny 

 pokojové rostliny 

 základy ošetřování 

pokojových květin 

 

 zná základní zásady 

uplatňované při pěstování 

okrasných rostlin 

 zná vliv rostlin na zdraví 

člověka a jeho psychiku 

 ví, že některé rostliny mohou 

působit otravy a alergie 

 zvládá jednoduché pracovní 

postupy při pěstování rostlin 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 pravidelně a dlouhodobě 

pečuje o rostliny ve svém 

okolí  

 organizuje a plánuje svoji 

činnost 

 pěstování vybraných 

okrasných dřevin a květin 
 

ŽÁK: volí vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin. Pěstuje 

a využívá květiny pro výzdobu. 

Aranžování rostlin  

 květina v exteriéru a 

interiéru 

 řez, jednoduchá vazba, 

úprava květin  

 dekorace: 

- ikebana 
- aranžmá do vázy 
- aranžmá do misek 
- aranžmá suchých 

rostlin 
- aranžmá vypichované 

 

 

 má vytvořený pozitivní vztah 

k přírodě a životnímu 

prostředí 

 orientuje se ve správném a 

vkusném aranžmá 

 zvládá pomůcky pro 

aranžovací činnosti 

ŽÁK: provádí jednoduché práce 

s technickými materiály a dodržuje 

technologickou kázeň. 

ŽÁK: Řeší jednoduché technické úkoly 

s vhodným výběrem materiálu, 

pracovních nástrojů a nářadí.  

ŽÁK: organizuje a plánuje svoji činnost.  

ŽÁK: užívá technickou dokumentaci, 

připraví si vlastní jednoduchý náčrt 

výrobku. 

ŽÁK: dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 

hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 

ochrany při práci s nástroji a nářadím, 

poskytne první pomoc při úrazu. 

Práce s technickými 

materiály 
 
Rozeznávání různých druhů 

materiálů dřevo – kov – plast 
 
Technická dokumentace 

technické náčrty a výkresy, 

technické informace, návody, 

tvorba technické dokumentace 

– zásady, čtení výkresu 

 

Práce s dostupným materiálem 

 
Práce se dřevem - řezání, 

pilování, broušení; spojování – 

hřebíky, lepením   
Práce s plastem – řezání, 

pilování, broušení; spojování - 

lepením  
Práce s kovem – pájení, řezání  

 

 umí pojmenovat a vhodně 

zvolit nářadí pro praktickou 

činnost a hospodárně 

zacházet s materiálem 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Pracovní činnosti – příprava pokrmů, pěstitelské práce, chovatelství 

 

Ročník: 7. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: používá základní kuchyňský inventář 

a bezpečně obsluhuje základní 

spotřebiče 

Provoz a údržba domácnosti 
 
Kuchyně 
 základní vybavení – nástroje 

a spotřebiče, manipulace 

s nimi, 

udržování pořádku a čistoty 

 bezpečnost a hygiena 

provozu 

 pracovní řád školní 

kuchyňky 

 

 ovládá základní kuchyňský 

inventář a bezpečně 

obsluhuje základní spotřebiče 

 dodržuje bezpečnost a 

hygienu provozu, poskytne 

první pomoc při úrazech v 

kuchyni 

ŽÁK: organizuje a plánuje svoji činnost Potraviny 

 výběr, nákup, skladování 

potravin 

 sestavování jídelníčku 

podle zásad zdravého 

stravování 

 organizace nákupu pro 

společné vaření 

 

 zná základní zásady zdravé 

výživy 

 samostatně nakupuje 

potraviny na základě receptů 

ŽÁK: připraví jednoduché pokrmy v souladu 

se zásadami zdravé výživy 

ŽÁK: dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc při 

úrazech v kuchyni  

Příprava pokrmů 

 základní postupy při 

přípravě pokrmů a nápojů 

 základní tepelné úpravy 

 první pomoc při úrazech 

v kuchyni 

 

 ovládá základní postupy při 

přípravě pokrmů, dovede 

připravit jednoduchý pokrm 

v souladu se zásadami zdravé 

výživy 

 spolupracuje v pracovní 

skupině 

 poskytne pomoc při úrazech 
ŽÁK: dodržuje základní principy stolování, 

společenského chování a obsluhy u stolu 

ve společnosti  

Úprava stolu a stolování 

 typy prostírání 

 úprava stolu 

 obsluha a chování u stolu 

 slavnostní stolování 

v rodině 

 

 chová se vhodně při stolování 

 připraví tabuli pro 

jednoduché stolování 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: volí vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin 
Pěstitelské práce 

 

 základní podmínky pro 

pěstování – půda a její 

zpracování, výživa rostlin, 

ochrana rostlin a půdy  

 kulturní krajina 

 

 uvědomuje si význam zeleně 

pro životní prostředí 

 aktivně se zabývá úpravou 

okolí školy a jejím 

udržováním 
ŽÁK: zná význam zeleniny pro zdraví 

člověka 

ŽÁK: používá vhodné pracovní pomůcky a 

provádí jejich údržbu  

Zelenina, ovocné rostliny 
 

 podmínky a zásady 

pěstování  

 charakteristika a význam 

zeleniny 

 druhy ovocných rostlin 

 způsob pěstování, 

uskladnění a zpracování  

 příprava jednoduchého jídla 

ze zeleniny a ovoce 

 základní postupy při 

přípravě zeleniny a ovoce 

 jednoduché prostírání 

 

 orientuje se ve vztahu rostlin 

a zdraví člověka 

 dodržuje zásady hygieny 

a zásady bezpečnosti práce 

 organizuje svoji činnost 

 zná zdravé způsoby úpravy 

zeleniny a ovoce 

ŽÁK: volí vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin 
Léčivé rostliny, koření 

 

 charakteristika a význam 

léčivých rostlin a koření 

 rozdělení léčivých rostlin 

 zásady sběru, sušení 

a uchování léčivých rostlin 

 léčivé účinky rostlin, 

rostliny jedovaté, alergie 

 rostliny jako drogy a jejich 

zneužívání 

 

 váží si poznatků našich 

předků 

 zná účinky nejznámějších 

léčivých rostlin  

 chápe nebezpečí jakékoliv 

závislosti 

ŽÁK: prokáže základní znalost chovu 

drobných zvířat a zásad bezpečného 

kontaktu se zvířaty  

ŽÁK: dodržuje technologickou kázeň, zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 

první pomoc při úrazu, včetně úrazu 

způsobeného zvířaty  

Chovatelství 
 

 chov zvířat v domácnosti 

 podmínky chovu, hygiena a 

bezpečnost chovu 

 kontakt se známými a 

neznámými zvířaty  
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Informační a digitální technologie 

 

Ročník: 8. ročník 

 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: ovládá základní funkce 

digitální techniky; 

diagnostikuje a odstraňuje 

základní problémy při 

provozu digitální techniky 

 záznamy dat (disketa, flash 

disk, CD, DVD), možnosti 

vypalování. 

 

 chápe rozdíl mezi 

analogovou a digitální 

technikou 

 využívá efektivně záznamová 

média a orientuje se 

v možnostech jejich využití 

ŽÁK: propojuje vzájemně 

jednotlivá digitální zařízení 
 hardware, porty a rozhraní 

pro připojení periferií 

 funkce a druhy tiskáren 

(jehličkové, inkoustové, 

laserové). Nastavení tisku. 

 Windows Media Player, 

audio a video formáty, 

grabování, internetová 

rádia a záznam hudby na 

různé nosiče 

 práce se scannerem 

a rozlišení, nastavení. 

 topologie sítí, koncepce 

sítí, LAN, WAN. 

 

 vytiskne dokument 

 využívá PC pro přehrávání 

a úpravu hudby a videa 

 pracuje s daty a převede je do 

digitální podoby. 

 Orientuje se v možnostech 

propojení počítačů 

ŽÁK: pracuje uživatelským 

způsobem s mobilními 

technologiemi – cestování, 

obchod, vzdělávání, zábava 

 Práce s mobilními telefony 

a technologie Bluetooth, 

GPS, IrDa. WIFI. 

Word: 

formát písma a odstavce 

styly, generování obsahu 

vzhled stránky, číslování, 

záhlaví a zápatí 

Excel: 

vytvoření a úprava vzhledu 

tabulky, 

vzorce, základní funkce, 

vytvoření a úprava vzhledu 

grafu, 

 MV – Stavba 

mediálních sdělení 

 MV – Tvorba 

mediálních sdělení 
 upraví vzhled dokumentu 

 vytvoří tabulku a graf, 

upravit jejich vzhled, 

používat základní vzorce a 

jednoduché funkce. 

Vytvořenou tabulku a graf 

dokáže přenést do textového 

editoru. 

 využívá poznatky a 

vyhledává informace, které 

prezentuje před ostatními. 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

spolupráce s textovým 

editorem 

Power Point: 

základní funkce, využití 

šablony, vkládání objektů, 

textový rámec, efekty. 

ŽÁK: ošetřuje digitální techniku 

a chrání ji před poškozením 
 základní funkce, fotografie, 

zoom, práce v menu, 

formátování karty, druhy 

paměťových karet (mmc, 

sd, xd), parametry 

fotoaparátů. 

 

 popíše základní funkce 

digitálního fotoaparátu 

a používá ho 

ŽÁK: dodržuje základní 

hygienická a bezpečnostní 

pravidla a předpisy při práci 

s digitální technikou a 

poskytne první pomoc při 

úrazu 

 zásady práce s PC a 

ostatními zařízeními. 

 

 

   

ŽÁK: žák umí pracovat s daty a 

chápe, co to data jsou 
 formy digitálních dat 

 práce s daty a jejich 

statistické zpracování 

v tabulkových procesorech 

 

 

ŽÁK: připravuje se a získává 

základní dovednosti k řešení 

problémů pomocí 

algoritmizace 

 algoritmizace 

 popis postupů 

 úvod do blokového 

programování 

 úvod do robotiky 

 

 

 

5.2.17 Název vyučovacího předmětu: SPORTOVNÍ HRY 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu 

Volitelný předmět Sportovní hry je realizován od 6. ročníku.  Časová dotace předmětu je jedna 

hodina týdně. Předmět je vyučován v blocích – 2 vyučovací hodiny jednou za 14 dní. 

 

 Obsahové vymezení předmětu 

V předmětu Sportovní hry realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru 

Člověk a zdraví, vzdělávací oblasti Tělesná výchova RVP ZV v plném rozsahu. 
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Výuka je zaměřeno na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve 

škole rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu poznávání zdraví jako nejdůležitější 

životní hodnoty upevnění návyků poskytovat základní první pomoc 

Obsah je především zaměřen na hry, atletika je zařazována podle složení skupiny a zájmu 

žáků.  

 

V předmětu Sportovní hry jsou integrována tato průřezová témata: Výchova demokratického 

občana -  angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovědné chování 

Osobnostní a sociální výchova – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích 

situací, schopnosti poznávání, sebepoznávání, poznávání lidí a jednání ve specifických rolích 

a situacích 

Multikulturní výchova – schopnost zapojovat se do diskuze, lidské vztahy, …. 

Environmentální výchova – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní 

zdraví i zdraví ostatních lidí  

Mediální výchova – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu 

 

 

Organizační vymezení předmětu 

Při výuce předmětu Sportovní hry se třídy mohou dělit na skupiny dle celkového počtu žáků 

ve třídě. Výuka probíhá zpravidla v tělocvičně, na školním hřišti a v přírodě. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

 

Kompetence k učení 

Žáci  

 poznávají smysl a cíl svých aktivit  

 plánují, organizují a řídí vlastní činnost 

 užívají osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uživatele 

internetu 

 různým způsobem zpracují informace o pohybových aktivitách ve škole 

Učitel 

 hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

 stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

 dodává žákům sebedůvěru 

 sleduje pokrok všech žáků 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žáci  

 vnímají nejrůznější problémové situace a plánují  způsob řešení problémů 

 vyhledávají informace vhodné k řešení problémů 

 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit 

 uvědomují si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

 jsou schopni obhájit svá rozhodnutí 

 

Učitel 

 s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

 vede žáky ke správným způsobům řešení problémů 
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Kompetence komunikativní 

Žáci  

 komunikují na odpovídající úrovni 

 si osvojí kultivovaný ústní projev 

 účinně se zapojují do diskuze 

 

Učitel 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

 zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

 

Kompetence sociální a personální 

Žáci  

 spolupracují ve skupině 

 podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu 

 v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají 

 si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný 

rozvoj 

 

Učitel 

 umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

 zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

 podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

 požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupy 

 

 

Kompetence občanské 

Žáci 

 respektují názory ostatních 

 si formují volní a charakterové rysy 

 se zodpovědně rozhodují podle dané situace 

 aktivně se zapojují do sportovních aktivit 

 rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

 rozlišují a uplatňují práva a povinnosti vyplývající z různých rolí (hráč, rozhodčí, 

divák,..) 

 

 

Učitel  

 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky 

 

Kompetence pracovní 

Žáci  

 jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 

 spoluorganizují svůj pohybový režim 

 využívají znalostí a dovednosti v běžné praxi 

 ovládají základní postupy první pomoci 
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Učitel 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Sportovní hry 

 

Ročník:  6. – 7. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: 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 

 vybíjená 

 přehazovaná 

 fotbal  

 basketbal 

 florbal  

 ringo 

 házená  

 freesbee 

 softbal 

 posilování 

 

 zvládá techniku sportovních 

her 

 zná pravidla sportovních her 

ŽÁK: zorganizuje nenáročné pohybové 

činnosti a soutěže na úrovni třídy 
 vybíjená 

 přehazovaná 

 fotbal  

 basketbal 

 florbal  

 ringo 

 házená  

 freesbee 

 softbal 

 posilování 

 

 zvládá organizaci herních 

činností 

 dokáže zorganizovat školní 

turnaj 

 dodržuje zásady slušnosti, 

odpovědnosti, tolerance, 

angažovaný přístup k druhým 

ŽÁK: změří základní pohybové výkony 

a porovná je s předchozími výsledky 
 vybíjená 

 přehazovaná 

 fotbal  

 basketbal 

 florbal  

 ringo 

 házená  

 freesbee 

 softbal 

 posilování 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového režimu; uplatňuje 

kondičně zaměřené činnosti; projevuje 

přiměřenou samostatnost a vůli po 

zlepšení úrovně své zdatnosti 

 vybíjená 

 přehazovaná 

 fotbal  

 basketbal 

 florbal  

 ringo 

 házená  

 freesbee 

 softbal 

 posilování 

 

 

 

ŽÁK: užívá při pohybové činnosti základní 

osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí 

podle jednoduchého nákresu, popisu 

cvičení 

 vybíjená 

 přehazovaná 

 fotbal  

 basketbal 

 florbal  

 ringo 

 házená  

 freesbee 

 softbal 

 posilování 

 

 správně používá sportovní 

terminologii 

 umí použít různé herní 

systémy, herní kombinace 
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5.2.18 Název vyučovacího předmětu: EKOLOGICKÁ PRAKTIKA 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu 

Volitelný předmět Ekologická praktika je realizován od 6. ročníku. Časová dotace předmětu je 

jedna hodina týdně. Předmět je vyučován v blocích – 2 vyučovací hodiny jednou za 14 dní. 

 

Obsahové vymezení předmětu 

Vzdělávací obsah předmětu základy ekologie se zaměřuje na poznávání složitostí, 

mnohotvárností a souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností. Žáci si uvědomují 

a posuzují závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivu lidské činnosti na životní prostředí 

a na lidské zdraví. Prostřednictvím projektového vyučování zkoumají změny probíhající 

v přírodě a odhalují příčiny a následky, ovlivňující důležité místní i globální ekosystémy. Žáci 

jsou vedeni k tomu, aby využívali vlastní přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního 

prostředí a principu udržitelného rozvoje. A zároveň aby si uvědomili pozitivní vliv přírody  

na život člověka. 

 

Organizační vymezení předmětu 

Vyučovací předmět základy ekologie probíhá v kmenových učebnách jednotlivých tříd, 

v terénu někdy i v počítačové učebně. Žáci pracují převážně ve skupinách. Výuka probíhá 

formou krátkodobých a dlouhodobých projektů s environmentální náplní. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

Učitel 

 klade důraz na pozitivní motivaci žáka 

 vede 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. 

 tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí 

pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou 

 rozvíjí poznávání okolního světa a aplikuje tyto poznatky při vlastní pracovní činnosti 

 učí žáky orientovat se v různých oborech lidské činnosti 

 připravuje žáky na celoživotní vzdělávání a pro volbu vlastního profesního zaměření 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel 

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

řešení 

 zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností a z vlastního 

úsudku 

 předkládá modelové situace a vede žáka k jejich optimálnímu řešení s využitím vlastní 

tvořivosti 

 žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí 

se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi 
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budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů 

řešení je více 

 vyučující v roli konzultanta – žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho 

praktickému provedení a dotažení do konce 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel 

 nechá žáky navrhnout pracovní postupy a vede žáky k jejich obhajobě 

 nabízí žákům využívání informační a komunikační technologie pro komunikaci 

s okolním světem 

 zařazuje práci ve dvojicích, ve skupinách, v týmech 

 žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce 

odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty 

 při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou 

technologii, náležitosti apod.) 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel 

 zařazuje práci ve skupině a klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu (organizace 

práce, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta) a jejich respektování samotnými 

žáky 

 vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky 

 posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 

 žáci jsou přizváni k hodnocení prací – žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, 

při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu 

 

Kompetence občanské 

Učitel 

 respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka podporuje u žáků 

projevování pozitivních postojů k výsledkům lidské činnosti a práce 

 vede žáky k respektování požadavků na kvalitní životní prostředí a jeho ochranu 

 seznamuje žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, 

autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla …) tím, že je musí 

dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání 

své heslo …) 

 při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, 

ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami 

 

Kompetence pracovní 

Učitel vede žáky 

 k organizaci i k plánování práce 

 k odpovědnosti za kvalitu své práce i kvalitu společných výsledků práce 

 k tvůrčímu způsobu přemýšlení a uplatňování vlastních nápadů a tvořivosti  

 podporuje úsilí a vůli na dosažení kvalitního výsledku 

 žáci mohou využít ICT pro hledání informací 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Ekologická praktika 

 

Ročník:  6. – 7. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 Úvod do předmětu 

 

- základní ekologické 

pojmy 

- média a informace 

o životním prostředí 

 

 dokáže správně použít 

základní pojmy 

 samostatně pracuje 

s odbornou literaturou 

ŽÁK: porovná působení 

vnitřních a vnějších 

procesů v přírodní sféře a 

jejich vliv na přírodu a 

lidskou společnost 

Abiotické podmínky života 

 

 

 

 uvede příklady podmínek 

života a chápe vzájemné 

souvislosti 

 Základní podmínky života  

– ovzduší 

 

- emise, imise, protiemisní 

opatření 

- smog, inverze 

- kyselé deště, skleníkový 

efekt 

- ozonové díry 

 

 uvede rozdíly mezi emisí 

a imisí 

 vysvětlí princip vzniku 

kyselých dešťů 

 rozliší druhy smogu 

 vysvětlí princip inverze 

 vysvětlí princip skleníkového 

efektu 

 vysvětlí princip vzniku 

ozonových děr 

 uvede způsoby ochrany 

člověka před UV zářením 

 Základní podmínky života  

– vodstvo 

 

- zásoby sladké a slané 

vody 

- zdroje pitné vody, 

úpravny 

- čističky odpadních vod 

- změna chemických 

vlastností vody a srážek 

 

 uvede způsoby získávání 

pitné vody 

 vysvětlí princip čističky 

odpadních vod 

 vysvětlí souvislost mezi 

znečištěným ovzduším 

a změnou chemických 

vlastností srážek 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 Význam zeleně 

 

- fotosyntéza, rovnováha 

kyslíku a oxidu 

uhličitého 

- význam pralesů, tajgy, 

mořských řas 

- šíření pouští – rostliny 

a eroze 

- byliny a léčivé rostliny 

- rekultivace 

 

 umí vysvětlit princip 

fotosyntézy 

 zhodnotí význam léčivých 

rostlin 

 zhodnotí protierozní význam 

rostlin 

 navrhne rekultivační opatření 

pro vytěžený prostor 

 Poznávání přírody různými 

smysly 

 

 

 rozvíjí vnitřní vnímání života 

v přírodě 

 vede k citlivému přístupu 

k přírodě 

 Praktické činnosti 

 

- přírodovědné vycházky 

- přírodovědná exkurze 

- zpracování 

meteorologických dat 

 

 aktivně získává informace 

ŽÁK: uvede příklady kladných 

i záporných vlivů člověka 

na životní prostředí 

a příklady narušení 

rovnováhy ekosystému 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

- vývoj životního prostředí 

ve vztahu k činnosti 

člověka a růstu populace 

 

 rozeznává pozitivní 

a negativní vliv člověka na 

životní prostředí v místním, 

regionálním i globálním 

měřítku 

ŽÁK: zvažuje, jaké změny ve 

vybraných regionech světa 

nastaly, nastávají, mohou 

nastat a co je příčinou 

změn v nich 

- ekologické problémy 

lidstva, principy 

udržitelného rozvoje, 

ekologická stopa 

(sumity a konference 

k životnímu prostředí) 

 

 uvede příklady globálních 

a lokálních ekologických 

problémů  

 navrhuje řešení udržitelného 

rozvoje, snaží se 

o ekologickou obezřetnost 

 zná základní mezinárodní 

konference týkající se 

ekologických problémů 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 Odpady ve škole i doma  

 uvede hlavní zásady při 

třídění odpadů 

 identifikuje problém třídění 

odpadu a sám přispívá k jeho 

řešení  

 chápe nutnost třídění odpadu 

a poznatky prakticky 

aplikuje  
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5.2.19 Název vyučovacího předmětu: FYZIKÁLNÍ PRAKTIKA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 

Časové a organizační vymezení předmětu 

 

Volitelný vyučovací předmět Fyzikální praktika je realizován od 7. ročníku v jednohodinové  

dotaci, výuka je organizována každé 2 týdny ve dvouhodinových blocích. Výuka probíhá se 

skupinou přihlášených žáků v odborné učebně fyziky - chemie. 

 

 

Obsahové vymezení předmětu 

 

Vzdělávací předmět Fyzikální praktika svým činnostním a badatelským charakterem výuky 

umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat 

i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě. Zvláště významné 

je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité 

dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě 

pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných 

přírodovědných jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry.  

 

Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si 

otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, 

hledat a měřit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních 

procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.  

 

 

 

Cílové zaměření předmětu 

 

Vést žáka k:  

 zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod 

poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování  

 vytváření potřeby klást si otázky o způsobu a příčinách různých přírodních procesů, 

správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi  

 rozvíjení způsobů myšlení, které vyžadují ověřování vyslovovaných domněnek 

o přírodních faktech více nezávislými způsoby  

 posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro 

potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů  

 

Rozvíjí se osobnostní a sociální výchova žáka. Především schopnost soustředit se, samostatně 

i ve skupině řešit problém, získávat dovednosti formou práce ve skupině i v samostatné činnosti, 

podílet se celkovém výsledku a ocenit činnost druhých. Rozvíjí se aktivní, samostatná a tvůrčí 

činnost žáka.  

 

Hodnocení žáka vychází z jeho schopnosti aplikovat získané vědomosti, dovednosti a znalosti. 

Posuzuje se také jeho schopnost pracovat s různými zdroji - internet, média, odborná literatura 

apod.. Schopnost členit poznatky na důležité a méně důležité. Samostatně se vyjadřovat 

a vysvětlovat. Manuální zručnost při práci s měřidly a míra přesnosti měření. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení  

 žák se učí metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů  

 učí se zpracovávat informace z hlediska důležitosti i objektivity a využívá je k dalšímu 

učení  

 samostatně pozoruje a experimentuje  

 získané výsledky porovnává a vyvozuje z nich závěry  

 vede žáka k tomu, aby nejprve odhadl výsledky experimentu a poté opravil svou 

hypotézu  

 učí se vyhledávat v pramenech potřebné informace týkající se problematiky fyzikálního 

poznávání  

 

Kompetence k řešení problémů  

 žák se učí přecházet od smyslového poznávání k poznávaní založeného na pojmech, 

prvcích teorií a modelech  

 chápe vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů  

 učí se poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života  

 učí se základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů 

z přírodovědných zákonů  

 rozvíjí schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení  

 

Kompetence komunikace  

 žák je veden k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování a argumentaci  

 učí se stručně, přehledně a objektivně sdělovat postup a výsledky svých pozorování 

a experimentů (ústně i písemně)  

 naslouchá názorům učitele i spolužáků  

 účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a argumentuje  

 učitel žáka vede k tomu, aby výsledky svých pokusů komentoval, vysvětlil a obhájil  

 

Kompetence sociální a personální  

 žák účinně spolupracuje ve skupině  

 podílí se na vytváření pravidel společné práce týmu  

 pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce  

 

Kompetence občanské  

 učí se odpovědnosti za zachování životního prostředí  

 žák si umí představit důsledky zneužívání fyzikálních výzkumů, ekologických havárií i 

příčiny zhoršení životního prostředí  

 učí se respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhodovat se v zájmu 

podpory a ochrany zdraví  

 

Kompetence pracovní  

 žák se učí plánovat a provádět pozorování a experimenty  

 zpracuje a zhodnotí výsledky  

 zná zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

 dbá na bezpečnost, dodržování pracovního řádu a způsobu užívání fyzikálních pomůcek  

 dodržuje zásady ochrany svého zdraví i zdraví druhých  
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Fyzikální praktika 

 

Ročník: 7. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 rozliší fyzikální veličiny, určí 

jejich základní a odvozené 

jednotky  

 zvolí vhodná měřidla k jejich 

měření  

 určí svislý a vodorovný směr 

(olovnice, vodováha)  

 zapíše změřené hodnoty do 

tabulky 

 odhadne chybu měření  

 vypočítá aritmetický průměr 

Základní fyzikální veličiny 

a jejich měření 

VEG – zavedení a užívání 

metrické soustavy 

 pracuje ve vhodných 

jednotkách délky  

 používá různé druhy vah  

 váží na rovnoramenných 

vahách za použití závaží 

 Měření délky  
- různé druhy délkových 

měřidel  

- měření délky, odchylka, 

průměrná délka  
 

 

 pracuje ve vhodných 

jednotkách hmotnosti 
 Měření hmotnosti  
 váhy a jejich typy 

 měření hmotnosti, odchylka, 

průměrná hmotnost 

 

 dodržuje pravidla pro práci 

s odměrným válcem  

 určí objem kapaliny  

 určí objem tělesa pomocí 

odměrného válce  

 pracuje s kuchyňskou 

odměrkou  

 Měření objemu  

 měření objemu kapalin 

a pevných těles, odchylka, 

průměrný objem  

 

 

 

 

 používá různé druhy měřidel 

času  

 změří časový úsek pomocí 

stopek  

 pracuje ve vhodných 

jednotkách času 

 Měření času  
- různé druhy měřidel času  

 

 využívá s porozuměním 

vztah mezi hustotou, 
 Měření hustoty  

 měření hustoty, jednotky 

hustoty a jejich převody 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

hmotností a objemem při 

řešení praktických problémů  

 pracuje s hustoměrem  

 určí hustotu pomocí objemu 

a hmotnosti tělesa  

 vypočítá hmotnost pomocí 

hustoty a objemu  

 určení hustoty různých druhů 

kapalin  

  

 určí velikost síly pomocí 

siloměru  

 určí graficky velikost 

výsledné síly 

 Měření síly  

 siloměr  

 síla, jednotky síly 

 

 zjistí údaje o pohybu z grafu 

časového průběhu rychlosti  

 

 

Rychlost  

 jednotky rychlosti  

 určení rychlosti, průměrná 

a okamžitá rychlost  

 

 zakreslí graf časového 

průběhu rychlosti 

rovnoměrného, 

zpomaleného a zrychleného 

pohybu 

 z grafu dráhy určí rychlost 

pohybu a zjistí, kdy bylo 

těleso v daném místě, nebo 

kde bylo v daném čase 

Rovnoměrný a nerovnoměrný 

pohyb  

 

 

 popíše vlastnosti kapalin  

 sleduje změny hladiny 

kapaliny v závislosti na 

teplotě  

 využívá poznatky 

o zákonitostech tlaku 

v klidných tekutinách pro 

řešení konkrétních 

praktických problémů  

 předpoví z analýzy sil 

působících na těleso v 

klidné tekutině chování těles 

v ní  

 uvede síly, které v kapalině 

působí  

 vysvětlí potápění, vznášení 

a plavání různých těles 

ponořených do kapaliny  

 rozumí přírodním jevům, 

které jsou založeny na 

vlastnostech kapalin 

Vlastnosti kapalin  
 

Kapilární jevy  

Povrchové napětí  

Tlaková síla  

Spojené nádoby  

 

Těleso v kapalině  
 

Archimédův zákon  

Pascalův zákon  

Hydraulická zařízení  

 



 341 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 přečte hodnotu 

atmosférického tlaku na 

barometru  

 ověří, že vzduch má tlak  

 rozumí přírodním jevům, 

které jsou založeny na 

vlastnostech plynů 

Vlastnosti plynů  
 

Atmosféra Země  

- atmosférický tlak a jeho měření  

 

Archimédův zákon pro plyny  
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5.2.20 Název vyučovacího předmětu: VÝTVARNÁ PRAKTIKA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu  

Volitelný předmět Výtvarná praktika je realizován od 6. ročníku. Časová dotace předmětu je 

jedna hodina týdně. Předmět je vyučován v blocích – 2 vyučovací hodiny jednou za 14 dní. 

 

Organizační vymezení 

Výuka probíhá v odborné učebně - ateliéru, může být realizována formou projektů, 

projektových dnů, exkurzí, happeningů nebo workshopů. Každý rok je pořádáno výtvarné 

soustředění, kterého se můžou zúčastnit dobrovolníci z celého 2. stupně. 

Obsahové vymezení 

V předmětu Výtvarná kultura realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru 

Výtvarná výchova RVP ZV v plném rozsahu. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

Kompetence k učení 

Žákům umožníme: 

 Seznámení se a osvojení netradičních výtvarných technik  

 plánovat výběr materiálu pro konkrétní techniku  

 užívat aktivně nové termíny 

 hodnotit vlastní tvorbu a s výsledky hodnocení dále pracovat 

 samostatnost v práci 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žákům umožníme: 

 samostatnost v rozhodování a ověřování správnosti tohoto rozhodnutí 

 vytváření vlastních originálů, ve kterých zachytí svůj názor, postoj, pocit, prožitek, 

apod. 

 rozvíjet touhu samostatně experimentovat, objevovat a tvořit 

 

Kompetence komunikativní 

Žákům umožníme: 

 kriticky hodnotit své dílo 

 diskutovat se spolužáky i s učitelem  

 učit se odborně vyjadřovat 

 předávat druhým pozitivní a negativní zkušenosti 

 vést diskuzi o správnosti volby techniky, materiálu, zdůvodňovat výběr  

 naslouchat druhým, přijmout jiný názor na práci, tento názor zhodnotit – přijmout 

nebo odmítnout 

 

 

Kompetence sociální a personální 

Žákům umožníme: 

 podílet se na vytvoření pravidel pro práci ve skupině  
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 při práci ve skupině převzít určitou roli 

 objektivně posuzovat vlastní možnosti a schopnosti  

 podílet se na vytvoření příjemné atmosféry 

 

Kompetence občanské 

Žákům umožníme: 

 respektovat odlišnosti národních kultur, národních menšin a všech národností 

 podporujeme tvořivé nápady žáků 

 chránit kulturní tradice a historické dědictví 

Kompetence pracovní 

Podporujeme u žáků: 

 zručnost a tvořivost  

 povinnost dodržovat vymezená pravidla 

 aktivní přístup k využívání získaných informací ve vlastní výtvarné tvorbě  

 schopnost samostatného přemýšlení nad svou prací, rozhodování 

 získávat pozitivní přístup k práci a úctu k lidskému výtvoru 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Výtvarná praktika 

 

Ročník:  6. – 7. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: 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 

 žák poznává jiné typy a 

druhy barev – barvy textilní, 

mořidla, přírodní barviva 

 žák poznává jiné možnosti 

práce s barvou 

 žák užívá nové pracovní 

nástroje – ruka, dřevo, pera, 

apod. 

 

 na základě vlastních 

vizuálních zkušeností, 

vnímání, představ a poznání, 

uplatňuje osobitý přístup 

k realitě 

 si uvědomuje okolní prostředí 

jako zdroj inspirace pro 

vytváření uměleckých hodnot 

 využívá ve svém výtvarném 

projevu výrazové možnosti 

barev a jejich kombinací 

 používá doporučené nástroje 

a techniky pro konkrétní 

výtvarné vyjádření 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 zachází s dostupnými 

zobrazovacími prostředky 

ŽÁK: užívá vizuálně obrazná vyjádření 

k zaznamenávání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly a  

k zaznamenání podnětů z představ a 

fantazie 

 žák využívá svých 

zkušeností v práci s textilem 

 žák poznává a propracovává 

techniku batiky, možnosti 

grafické tvorby na textil – 

vosková rezerva, voskovka, 

vyvazované techniky, apod. 

 žák využívá znalosti 

a zkušenosti z kresby 

a grafiky při práci 

s textiliemi – tkaní, šití 

obrazy, apod. 

 žák využívá a rozvíjí své 

zkušenosti s dekorativními 

pracemi  

 žák vytváří matrice 

 

 vychází při své kreativní 

činnosti ze svých 

individuálních představ, 

fantazie, vnímání a prožívání 

 využívá ve vlastní tvorbě 

vizuální obrazná vyjádření 

k zachycení zkušeností 

získaných ostatními smysly, 

kombinuje výtvarné 

prostředky a experimentuje 

s nimi 

 uvědomuje si okolní prostředí 

jako zdroj inspirace pro 

vlastní výtvarný projev 

 záměrně vybírá a kombinuje 

takové prostředky 

s vizuálním účinkem, aby 

podporovaly originální 

sebevyjádření jeho osobnosti 

 se orientuje v grafických 

technikách 

 využívá vizuálně obrazné 

představy k tvorbě 

dekorativních vyjádření 
ŽÁK: 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, animace, 

video 

 pozvánka, informační leták, 

plakát, reklamní upoutávka 

– performance, INF - Práce 

na PC  - Toner calisto, 

počítačová grafika, digitální 

fotografie – Piccaso, 

příprava jednoduché 

prezentace 

 kýč v užitém umění, 

 propagační materiály, 

obaly, působení a vliv 

reklamních kampaní na 

člověka, reklamní leták 

 

 

 užívá média jako zdroj pro 

získávání nových informací 

potřebných pro vlastní 

výtvarnou tvorbu 

 užívá k tvorbě některé 

metody současného 

výtvarného umění - 

počítačová grafika, 

fotografie, video, animace – 

a učí se s nimi zacházet 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 se poznává kýč, chápe jakým 

způsobem pracuje 

ŽÁK: vybírá, kombinuje a vytváří prostředky 

pro vlastní osobité vyjádření, porovnává 

a hodnotí jeho účinky s účinky již 

existujících i běžně užívaných vizuálně 

obrazných vyjádření 

 žák se seznamuje 

s plastikou a prostorovými 

objekty 

 žák vytváří objekty 

z přírodních materiálů – 

hlína, dřevo, kámen, apod. 

 žák poznává různé druhy 

zpracování papíru 

 žák poznává různé druhy 

grafických technik 

 žák využívá ve své tvorbě 

znalosti o mozaice 

a s mozaikou experimentuje 

 

 na základě vlastních vizuálně 

obrazných poznatků vytváří 

objekty a zachycuje těleso 

v prostoru 

 vytváří kompozice v prostoru, 

převádí je do objemových 

rozměrů a instaluje je 

ŽÁK: rozliší působení vizuálně obrazného 

vyjádření v rovině smyslového účinku, 

v rovině subjektivního účinku a v rovině 

sociálně utvářeného i symbolického 

obsahu 

 žák vytváří vlastní výtvarné 

dílo, vzchází při tom ze 

znalostí získaných v oblasti 

netradičních výtvarných 

technik a různých druhů 

výtvarných materiálů – 

objekty, tkané práce, 

batikovaní, grafické práce, 

apod. 

 

 užívá vizuálně obrazná 

vyjádření k zachycení 

vlastních myšlenek, názoru 

a postoje 

 samostatně vytváří bohatou 

škálu vizuálně obrazných 

elementů vlastního vnímání, 

představ a poznání 
ŽÁK: interpretuje vizuálně obrazná vyjádření 

současnosti i minulosti, vychází při tom 

ze svých znalostí historických 

souvislostí i z osobní zkušenosti 

 žák se seznamuje 

s tradičními lidovými 

řemesly – drátkování, 

košíkářství, hrnčířství, 

perníkářství, vizovické 

pečivo, kraslice, slámové 

ozdoby, apod. 

 

 se zběžně orientuje v oblasti 

moderního umění, orientuje 

se v současném užitném 

umění 

 si uvědomuje význam 

ochrany kulturních památek, 

lidových tradic a zvyků a 

vnímá je jako součást 

kulturního bohatství své země 
ŽÁK: porovnává na konkrétních příkladech 

různé  interpretace vizuálně obrazného 

vyjádření, vysvětluj své postoje k nim 

s vědomím osobní, společenské a 

kulturní podmíněnosti svých 

hodnotových soudů 

 žák tvoří vlastní výtvarné 

portfolio 

 žák hodnotí a rozebírá 

vlastní výtvarné dílo 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 prezentuje a dokumentuje 

proměny vlastního 

výtvarného projevu 

 hodnotí účinek vlastního 

výtvarného vyjádření, umí 

o něm vést dialog,  

vyjadřovat se k tvorbě 

druhých a tolerovat ji 

 žák diskutuje o splnění cíle 

své tvorby 

 žák prezentuje své dílo – 

výstava, bulletin, přehlídka, 

apod. 

ŽÁK: ověřuje komunikační účinky 

vybraných, upravených či samostatně 

vytvořených vizuálně obrazných 

vyjádření v sociálních vztazích, nalézá 

vhodnou formu pro jejich prezentaci 

 zásady chování ve školním 

i mimoškolním prostředí 

 bezpečnost práce 

 týmová práce na výtvarných 

projektech, náročných 

tematických pracích 

 skupinová práce 

 návrhy projektů a projekty 

ke zlepšování pracovního 

prostředí školy a jejího 

okolí, popř. na veřejných 

místech (soutěže) 

 samostatné tematické práce, 

obhajoba práce 

 

 se dokáže kulturně chovat při 

návštěvě kulturní či 

společenské akce 

 je schopen práce a 

komunikace v pracovní 

skupině, je schopen v této 

skupině komunikovat 

a tolerovat názor většiny, 

přijme roli ve skupině 

 je schopen diskutovat 

o problémech, které se týkají 

i jeho okolí, podílí se na 

hledání a realizaci řešení 

problému 

 organizuje a plánuje svoji 

pracovní činnost a řídí svůj 

pracovní proces s ohledem na 

získané informace, ovládá 

prezentaci vlastní tvorby 
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5.2.21 Název vyučovacího předmětu: GEOGRAFIE LIBERECKA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu 

Volitelný předmět Geografie Liberecka je realizován od 6. ročníku. Časová dotace předmětu je 

jedna hodina týdně. Předmět je vyučován v blocích – 2 vyučovací hodiny jednou za 14 dní. 

 

Obsahové vymezení předmětu 

Předmět geografie Liberecka si klade za úkol seznámit žáky s místem, kde se nachází jejich 

škola a kde žijí. Formou skupinové práce, projektů a práce v terénu se žáci seznamují 

s minulostí regionu, snaží se porozumět současnosti a přemýšlí o budoucnosti místa, kde žijí. 

Hodnotí stav životního prostředí, způsoby hospodaření a životní styl obyvatel regionu. 

Seznamují se s kulturou, tradicemi, přírodními i kulturními památkami našeho regionu. Učí se 

hodnotit kvalitu života a hledají možnosti, jak ji zlepšovat. 

 

Organizační vymezení předmětu 

Vyučovací předmět geografie Liberecka probíhá v kmenových učebnách jednotlivých tříd, 

v terénu někdy i v počítačové učebně. Žáci pracují převážně ve skupinách. Žáci pracují 

převážně ve skupinách. Výuka probíhá formou krátkodobých i dlouhodobých projektů, prací 

v terénu 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Učitel 

 klade důraz na pozitivní motivaci žáka 

 tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí 

pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou 

 rozvíjí poznávání okolního světa a aplikuje tyto poznatky při vlastní pracovní činnosti 

 připravuje žáky na celoživotní vzdělávání a pro volbu vlastního profesního zaměření 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel 

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

řešení 

 zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností a z vlastního 

úsudku 

 předkládá modelové situace a vede žáka k jejich optimálnímu řešení s využitím vlastní 

tvořivosti 

 žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí 

se chápat, že v životě se při práci budou často setkávat s problémy, které nemají jen 

jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více 

 vyučující v roli konzultanta – žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho 

praktickému provedení a dotažení do konce 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel 

 nechá žáky navrhnout pracovní postupy a vede žáky k jejich obhajobě 



 348 

 nabízí žákům využívání informační a komunikační technologie pro získávání informací 

a komunikaci s okolním světem 

 zařazuje práci ve dvojicích, ve skupinách, v týmech 

 žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce 

odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty 

 při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou 

technologii, náležitosti apod.) 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel 

 zařazuje práci ve skupině a klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu (organizace 

práce, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta) a jejich respektování samotnými 

žáky 

 vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky 

 posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 

 žáci jsou přizváni k hodnocení prací – žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, 

při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu 

 

Kompetence občanské 

Učitel 

 respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka podporuje u žáků 

projevování pozitivních postojů k výsledkům lidské činnosti a práce 

 vede žáky k respektování požadavků na kvalitní životní prostředí a jeho ochranu 

 seznamuje žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (autorský zákon) tím, 

že je musí dodržovat (citace použitých zdrojů informací) 

 při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení 

 

Kompetence pracovní 

Učitel vede žáky 

 k organizaci i k plánování práce 

 k odpovědnosti za kvalitu své práce i kvalitu společných výsledků práce 

 k tvůrčímu způsobu přemýšlení a uplatňování vlastních nápadů a tvořivosti  

 podporuje úsilí a vůli na dosažení kvalitního výsledku 

 žáci mohou využít ICT pro hledání informací 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Geografie Liberecka 

 

Ročník:  6. – 7. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 

informace a zdroje dat z dostupných 

kartografických produktů a elaborátů, 

z grafů, diagramů, statistických a dalších 

informačních zdrojů 

 náš region na mapách 

 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 

 

 

ŽÁK: používá s porozuměním základní 

geografickou a topografickou 

a kartografickou terminologii 

 komunikační geografický 

a kartografický jazyk – vybrané 

obecně používané 

geografické, topografické 

a kartografické pojmy 

 

 

ŽÁK: přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy, 

procesy v krajinné sféře, jejich určité 

pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich 

vzájemnou souvislost a podmíněnost, 

rozeznává hranice mezi podstatnými 

prostorovými složkami v krajině 

 příroda v našem regionu 

 krajinná sféra – přírodní sféra, 

společenská a hospodářská sféra, 

složky a prvky přírodní sféry 

 systém přírodní sféry na 

regionální úrovni – přírodní 

oblasti 

 

 

ŽÁK: vytváří a využívá osobní myšlenková 

schémata a myšlenkové mapy pro orientaci 

v konkrétních regionech, pro prostorové 

vnímání a hodnocení míst, objektů a jevů 

a procesů v nich, pro vytváření postojů 

k okolnímu světu 

 činnost s mapami (plán města, 

katastrální mapa, turistické 

mapy), grafy, diagramy a se 

zeměpisnými atlasy 

 

 

ŽÁK: posoudí, jak přírodní podmínky souvisí 

s funkcí lidského sídla, pojmenuje základní 

geografické znaky sídel 

 města, městečka, vesnice 

 globalizační společenské, 

politické a hospodářské procesy 

– aktuální společenské, sídelní, 

politické a hospodářské poměry 

současného světa, sídelní 

systémy, urbanizace, 

suburbanizace 

 

 

ŽÁK: porovná předpoklady a hlavní faktory pro 

územní rozmístění hospodářských aktivit 
 hospodářství v našem regionu 

 hospodářství – sektorová 

a odvětvová struktura, územní 

dělba práce 

 

 

ŽÁK: porovnává různé krajiny jako součást 

pevninské krajinné sféry, rozlišuje na 

konkrétních příkladech specifické znaky 

 krajina v našem regionu  
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

a funkce krajin; uvádí konkrétní příklady 

přírodní a kulturních krajinných složek 

a prvků, prostorové rozmístění hlavních 

ekosystémů 

 krajina - – přírodní a společenské 

prostředí, typy krajin 

 

ŽÁK: uvádí na konkrétních příkladech závažné 

důsledky a rizika přírodních a společenských 

vlivů na životní prostředí 

 ochrana přírody v našem regionu 

 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 

 

 

ŽÁK: vymezí a lokalizuje místí oblast podle 

bydliště nebo školy; hodnotí na přiměřené 

úrovni přírodní, hospodářské a kulturní 

poměry místního regionu, možnosti dalšího 

rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního 

regionu k vyšším územním celkům 

 vymezení regionu v rámci ČR, 

Evropy i světa 

 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 

 

 

ŽÁK: ovládá základy praktické topografie 

a orientuje se v terénu; aplikuje v terénu 

praktické postupy při pozorování, 

zobrazování a hodnocení krajiny; uplatňuje 

v praxi zásady bezpečného pohybu a obytu ve 

volné přírodě 

 cvičení a pozorování v terénu 

místní krajiny, geografické 

exkurze – orientační body, jevy, 

pomůcky a přístroje; stanoviště, 

určování hlavních a vedlejších 

světových stran, pohyb podle 

mapy a azimutu, odhad 

vzdáleností a výšek objektů 

v terénu; jednoduché 

panoramatické náčrtky krajiny, 

situační plány, schematické 

náčrtky pochodové osy, 

hodnocení přírodních jevů 

a ukazatel 
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5.2.22 Název vyučovacího předmětu: CHEMICKÁ PRAKTIKA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 

Časové a organizační vymezení předmětu 

Volitelný předmět Chemická praktika je realizován od 8. ročníku v 1 hodinové dotaci, výuka 

je organizována každé 2 týdny ve dvouhodinových blocích. Výuka probíhá se skupinou 

přihlášených žáků v odborné učebně fyziky - chemie. 

 

Obsahové vymezení předmětu 

Výuka Chemických praktik směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních 

chemických zákonitostí  s využíváním jednoduchých chemických pokusů, řešení problémů 

a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích. Žáci si vytvářejí potřeby objevovat 

a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky využívat 

k rozvíjení odpovědných občanských postojů, získávají a upevňují si dovednosti pracovat podle 

pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout  první pomoc při úrazech 

s vybranými nebezpečnými látkami. 

Vzdělávací obsah Chemických praktik vychází ze základních osnov učiva chemie pro 

9.ročník,doplňuje a rozvíjí témata o neutralizaci a jejím praktickém využití ve společnosti, 

o elektrochemii, zejména výrobě kovů v průmyslu, elektrolýze, galvanickém pokovování 

a sestavování galvanických článků, přípravě látek používaných v domácnostech jakými jsou 

tuky, mýdla , krémy a další  organické sloučeniny. Žáci získávají dovednost v sestavování 

aparatur pro jednoduché demonstrace chemických dějů – např. jímání plynů, reaktivity kovů, 

kyselin, hydroxidů a solí, ale také pro  běžně používané oddělovací metody. 

Vzdělávací obsah praktik vede  k poznání možnosti rozvoje i zneužití chemie a učí 

odpovědnosti za zachování životního prostředí. 

 

Průřezová témata  

Chemická praktika podobně jako vyučovací předmět Chemie zahrnuje část tematických okruhů 

průřezových témat, zejména Environmentální výchovy a Osobnostní a sociální výchovy. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Učitel/ka: 

 zadává úkoly, které vedou žáky k přemýšlení o vzájemných chemických vztazích 

a souvislostech; 

 umožní žákům demonstrovat jednoduchými pokusy přípravu, vlastnosti a reaktivitu 

některých důležitých chemických látek, vede je k jejich slovnímu vyhodnocení ve 

skupině i před ostatními 

 předkládá žákům dostatek informačních zdrojů s chemickou tématikou a vede je k jejich 

využívání v praktickém životě;  

 prověřuje znalosti základních chemických  pojmů a jevů (většinou formou laboratorních 

prací a  protokolů); 

 zadává úkoly směrované k vyhledávání chemicko-fyzikálních vlastností látek z tabulek 

a vede žáky k vyvozování závěrů z těchto zjištění, prověřuje tyto dovednosti; 

 ukládá žákům různé typy chemických úloh, které jsou orientovány na aplikaci 

základních chemických a jiných znalostí a dovedností doplňujících vzdělávací obsah 

předmětu chemie; 

 zadává  žákům náměty k samostatnému nebo skupinovému zpracování prezentací 

a vede je ke kultivovanému vystoupení před ostatními žáky; 
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 umožňuje žákům odhalovat příčiny environmentálních problémů a vede je 

k zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí a jeho ochraně 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Chemická praktika 

 

Ročník: 8. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 Pozorování, pokus a 

bezpečnost práce 

 měření fyzikálních veličin 

 převody jednotek 

 příprava jednoduchých částí 

aparatur- ohýbání skla 

 simultánní pokusy žáků 

 samostatná prezentace 

informací získaných 

z různých dostupných zdrojů 

 práce s multimediální tabulí 

 videoprojekce 

 vlastní projekce pokusů 

natočených při vyučování 

 samostatná i skupinová práce 

žáků formou her, různých 

doplňovaček  

 práce s rovnoramennými 

vahami, 

 odměrným válcem, pipetou, 

byretou, hustoměry, lihovým 

a plynovým kahanem 

 ohýbání skla – zatavování, 

vyfukování v baničky, 

vytahování do kapilár 

 praktické zjišťování hustoty 

glycerolu a hliníku 

 

 reprodukuje  řád učebny 

chemie a fyziky (znalost) 

 poskytne první pomoc 

v případě popálení, 

potřísnění kůže chemickými 

látkami (aplikace) 

 popíše zařízení učebny 

a základní pomůcky 

(porozumění) 

 bezpečně zachází se sklem, 

plamenem (aplikace) 

 změří základní fyzikální 

veličiny – objem, hmotnost, 

hustotu, teplotu (aplikace) 

 provádí práci se sklem, 

odměřuje a nalévá kapaliny, 

zahřívá látky, vede zápis 

protokolu z praktického 

cvičení (aplikace) 
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Předmět: Chemická praktika 

 

Ročník: 9. ročník 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

  opakování 

názvosloví  kyselin a 

hydroxidů 

 názvosloví solí, vlastnosti 

a příprava solí 

 výpočty z chemických rovnic 

 výpočet hmotnostního 

zlomku 

 

 

 vytvoří vzorec kyseliny 

a hydroxidu z názvu 

sloučeniny a opačně 

(aplikace) 

 vytvoří vzorce solí 

kyslíkatých kyselin včetně 

hydrogensolí a hydrátů 

(aplikace) 

 provede jednoduché 

přípravy solí (syntéza)  

 vypočítá hmotnost chemické 

látky z chemické rovnice 

(aplikace) 

 vypočítá hmotnostní zlomek 

části sloučeniny ve 

sloučenině (aplikace) 
ŽÁK:  molární objem plynů 

 

 

 sestaví aparaturu na jímání 

plynů – vodíku, kyslíku a 

oxidu uhličitého, provede 

jejich důkaz (aplikace) 

 z molárního objemu 

vypočítá objem 

zachytávaného plynu, 

vypočítá koncentraci látky, 

ze které byl plyn získán 

(aplikace) 

 z objemu zachytávaného 

plynu určí hmotnost čisté 

chemické látky obsažené ve 

výchozím reaktantu 

(aplikace) 
ŽÁK:  redoxní reakce 

 elektrolýza 

 elektrochemické články 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 určí průběh chemické 

reakce využitím vědomostí 

o elektrochemické řadě kovů 

(syntéza) 

 sestaví aparaturu pro vedení 

elektrického proudu 

roztokem (aplikace) 

 provede elektrolýzu 

vodného roztoku jodidu 

zinečnatého (syntéza) 

 sestaví jednoduché 

elektrochemické články, 

změří  jejich elektrické 

napětí a měření vyhodnotí 

(hodnocení) 

 vyhledá příklady nutnosti 

chránit kovové předměty 

před korozí, sestaví 

aparaturu pro elektrolýzu a 

pozinkuje železný předmět 

(syntéza) 

 vyčísli redoxní reakci 

(aplikace) 
ŽÁK:  uhlovodíky 

 deriváty uhlovodíků 

 přírodní látky 

 

 rozliší a zapíše vzorcem 

základní uhlovodíky 

a deriváty uhlovodíků 

(aplikace) 

 provede důkaz uhlíku 

a vodíku v organické 

sloučenině (analýza) 

 připraví a dokáže methan, 

acetylen (analýza) 

 připraví a provede důkaz 
esteru (analýza) 

 zkoumá přírodní látky – 

sacharidy, tuky, bílkoviny 

(analýza) 

 provede zmýdelňování tuků 

(syntéza) 

 oddělí pomocí 

chromatografie složky 

rostlinných barviv (analýza) 
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5.2.23 Název vyučovacího předmětu: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Časové vymezení předmětu  

Předmět Počítačová grafika se vyučuje v 8. a 9. ročníku jako volitelný předmět, v každém 

ročníku je dotován jednou hodinou týdně.  

 

Organizační vymezení 

Výuka probíhá v počítačové učebně, může být realizována formou projektů.  

 

Obsahové vymezení 

 

V předmětu Počítačová grafika realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru 

Výtvarná výchova RVP ZV v plném rozsahu. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

Kompetence k učení 

Žákům umožníme: 

 užívat aktivně nové termíny 

 vyhledávat a třídí informace 

 operovat s obecně známými termíny 

 hodnotit vlastní tvorbu a s výsledky hodnocení dále pracovat 

 samostatnost v práci 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žákům umožníme: 

 samostatnost v rozhodování a ověřování správnosti tohoto rozhodnutí 

 samostatnost v řešení problémů, volit vhodné způsoby řešení 

 rozvíjet touhu samostatně experimentovat, objevovat a tvořit 

 

Kompetence komunikativní 

Žákům umožníme: 

 kriticky hodnotit své dílo 

 diskutovat se spolužáky s učitelem  

 učit se odborně vyjadřovat 

 předávat druhým pozitivní a negativní zkušenosti  

 naslouchat druhým, přijmout jiný názor na práci, tento názor zhodnotit – přijmout nebo 

odmítnout  

Kompetence sociální a personální 

Žákům umožníme: 

 podílet se na vytvoření pravidel pro práci ve skupině  

 při práci ve skupině převzít určitou roli 

 objektivně posuzovat vlastní možnosti a schopnosti  

 podílet se na vytvoření příjemné atmosféry 
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Kompetence občanské 

Žákům umožníme: 

 respektovat odlišnosti národních kultur, národních menšin a všech národností 

 podporujeme tvořivé nápady žáků 

 chránit kulturní tradice a historické dědictví 

 

Kompetence pracovní 

Podporujeme u žáků: 

 zručnost a tvořivost  

 povinnost dodržovat vymezená pravidla 

 aktivní přístup k využívání získaných informací ve vlastní výtvarné tvorbě  

 schopnost samostatného přemýšlení nad svou prací, rozhodování 

 získávat pozitivní přístup k práci a úctu k lidskému výtvoru 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Počítačová grafika 

 

Ročník: 8. a 9. ročník 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ŽÁK: 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 

 základy počítačové grafiky 

 barevná schémata a jejich 

použití 

 grafický software Malování 

 grafický software Zoner 

Callisto 

 objekt, čára, křivka, elipsa, 

bitmapa,… 

 

 

 používá základní grafické 

programy na rastrovou grafiku 

 používá základní grafické 

programy na vektorovou 

grafiku 
ŽÁK: 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 

 3D grafika 

 Blender 

 Animace 

 

 nakreslí složitější rastrový 

obrázek, uloží libovolnou 

barvu na obrazovce, sejme 

obrazovku počítače a uloží ji 

jako obrázek 

 nakreslí jednoduchý vektorový 

obrázek, tvaruje jej podle 

zadání, najde vhodný obrázek 

a vloží jej do grafiky, vytvoří 

jednoduchou či složitější 

vektorovou grafiku 
ŽÁK: vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření; porovnává a 

hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i 
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

běžně užívaných vizuálně obrazných 

vyjádření 
 základní pojmy počítačové 

grafiky 

 úvod do vektorové a rastrové 

grafiky 

 základy práce s rastrovým 

grafickým editorem 

 práce s digitálním 

fotoaparátem 

 základní úpravy fotografií 

a obrázků 

 uplatňuje základní estetická 

pravidla pro práci s obrazem 

 zvládá jednoduché úpravy 

digitálních fotografií 

ŽÁK: rozliší působení vizuálně obrazného 

vyjádření v rovině smyslového účinku, v 

rovině subjektivního účinku a v rovině 

sociálně utvářeného i symbolického obsahu 

 úprava digitální fotografie 

 Zoner photo studio 

 

 

 používá skener, digitální 

fotoaparát 

 získá bitmapový obrázek 

skenováním, fotografováním 
ŽÁK: interpretuje umělecká vizuálně obrazná 

vyjádření současnosti i minulosti; vychází při 

tom ze svých znalostí historických souvislostí 

i z osobních zkušeností a prožit 

 jednoduchá aplikace v 

prezentačním programu Power 

point 

 Základy internetové 

prezentace pomocí HTML a 

webových nástrojů 

 Zpracování informací do 

grafické podoby stránek 

s estetickým cítěním a 

zachování jednotného systému 

 

 žák zpracuje a prezentuje na 

uživatelské úrovni 

 informace v grafické podobě 

 

ŽÁK: rozloží složité dílo na malé části a dokáže 

v obrazu vidět geometrické prvky 
 základy vektorové grafiky 

 kreslení vektorů 

 program Zoner Callisto a 

využití internetových zdrojů 

 

 žák rozloží složité obrazce 

 zná a dokáže vhodně určit 

použití grafiky 

 zpracuje informace v grafické 

podobě pro tisk 
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5.2.24 Název vyučovacího předmětu: KONVERZACE V ANGLICKÉM 

JAZYCE 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Obsahové vymezení předmětu 

V hodinách anglické konverzace se žáci učí zvládat běžné komunikační situace v anglickém 

jazyce. Navíc si rozšiřují znalosti o kultuře a zvycích v anglofonních zemích. Důraz v hodinách 

je kladen na rozvoj komunikačních dovednosti, zejména mluvený projev. Žáci používají 

složitější gramatické struktury a orientují se v širších tematických okruzích. Oproti běžným 

hodinám anglického jazyka je zde více prostoru pro cvičení, poslech a diskusi. Žáci se 

zdokonalují v samostatném ústním projevu. 

 

Časové vymezení předmětu 

Volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce je realizován od 8. ročníku. Hodinová 

dotace je 1 hodina týdně. 

 

Formy realizace: poslech, čtení, procvičování gramatických jevů, práce se slovníkem, 

využití ICT, hry, soutěže, projekty, scénky 

Organizační vymezení 

Výuka seznamuje žáky s reáliemi zemí, kde se tímto jazykem hovoří. Znalost cizího jazyka 

vede žáky k pochopení jiných cizojazyčných kultur, prohlubuje v nich toleranci k nim a je 

nedílnou součástí komunikace s nimi. 

 

Obsahové vymezení 

V předmětu Počítačová grafika realizujeme soubor očekávaných výstupů vzdělávacího oboru 

Výtvarná výchova RVP ZV v plném rozsahu. 

• Průřezová témata:  

OSV – sociální rozvoj (komunikace, kooperace, kompetice, poznávání lidí)  

ESG – Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané  

MKV – kulturní diferenciace, multikulturalita, lidské vztahy  

MV – interpretace vztahu mediálního sdělení a reality, kritické čtení a vnímání mediálního 

sdělení  

Výchovné a vzdělávací strategie  

Kompetence k učení: 

 žáky vedeme ke čtení a poslechu s porozuměním, k samostatné práci s textem  

 učíme žáky orientovat se v různých zdrojích – práce se slovníkem, s autentickými 

materiály, s ICT, atd.  

 zadáváme úkoly k samostatné práci a učíme žáky tuto práci prezentovat  
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 motivujeme žáky k doživotnímu vzdělávání – propojení s reálným světem pomocí 

vhodných úkolů a témat  

 

Kompetence k řešení problémů: 

 vedeme žáky k hledání různých typů řešení problémových situací tak, aby dosáhli cíle 

a dokázali ho  obhájit  

 učíme žáky vyhledávat shodné, podobné a odlišné znaky v jazyce a na základě nich 

vyvozovat gramatická a jiná pravidla  

 vedeme žáky k praktickému využití jazyka při řešení problémů – navozováním 

vhodných situací  

 

Kompetence komunikační: 

 vedeme žáky ke kultivovanému ústnímu i písemnému projevu 

 učíme žáky naslouchat druhým a vhodně reagovat na dané podněty 

 vedeme žáky k tomu, aby vyjadřovali své názory - ústní i písemnou formou 

 podporujeme i nonverbální komunikaci, intonaci a gesta 

 vedeme žáky ke spolupráci ve skupinách a tím podporujeme komunikační dovednosti 

 

Kompetence sociální a personální: 

 podporujeme vzájemnou spolupráci, pomoc a toleranci prací v homogenních 

a heterogenních skupinách 

 vytváříme dostatek příležitostí k přijímání různých rolí ve skupině a tím k ocenění 

zkušeností druhých lidí a respektování různých hledisek 

 

Kompetence občanské: 

 seznamujeme žáky s kulturním a historickým dědictvím cizích zemí a tím žáky vedeme 

k respektování našich i cizích tradic 

 zapojujeme žáky do kulturního dění školy 

 do výuky zařazujeme témata, která se zabývají environmentálními problémy 

 

Kompetence pracovní: 

 umožňujeme žákům přístup k technickému vybavení školy, díky němuž se žáci učí 

dodržovat pravidla, plnit povinnosti a závazky, adaptovat se na změněné pracovní 

podmínky 

 nabídkou volitelného předmětu Konverzace v anglickém jazyce, umožňujeme žákům 

rozšíření znalostí a dovedností v oblasti jazyka 

 vedeme žáky k orientaci v profesích a profesním životě 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 

 

Ročník:  8. – 9. ročník 

 

 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

  Me and my family 

 My daily program 

 Hobbies, free time 

 Food and eating out 

 Sports and games 

 Housing, my home 

 Animals 

 Body and health 

 Travelling, transport 

 Shopping  

 City and country 

 School and education 

 Book, film, music 

 Science & Technology 

 Environment 

 People, society, teenagers 

 Celebrations, holilys 

 Great Britain 

 USA 

 The Czech Republic 

 

 

Poslech s porozuměním 

 rozumí pomalu a zřetelně 

pronášeným pokynům učitele 

 rozumí hlavním myšlenkám 

v krátkém poslechu 

 zjistí z poslechu potřebnou 

informaci 

 ve skupinové diskusi vztahující 

se k probíranému tématu se 

orientuje a dokáže adekvátně 

reagovat 

Mluvení 

 dokáže se zeptat na význam 

neznámých slov 

 umí v krátkých větách hovořit 

o probíraném tématu 

 je schopen i souvislejší 

promluvy, pokud se ho téma týká 

 ovládá běžné zdvořilostní fráze 

s ohledem na formálnost situace 

 dokáže vyjádřit svůj názor 

 ve skupinové diskusi si dokáže 

vzít slovo 

Čtení s porozuměním 

 rozumí hlavním myšlenkám 

v textu typu článku 

 dokáže vyhledat informaci  

 rozumí psaným instrukcím 

Psaní 

 dle instrukcí dokáže napsat 

jednoduchý dopis kamarádovi 

 dokáže formulovat své myšlenky 

do krátkých vět. 

Poslech s porozuměním 

 rozumí pomalu a zřetelně 

pronášeným pokynům učitele 
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OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 
UČIVO 

PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 rozumí hlavním myšlenkám 

v krátkém poslechu 

 zjistí z poslechu potřebnou 

informaci 

 ve skupinové diskusi vztahující 

se k probíranému tématu se 

orientuje a dokáže adekvátně 

reagovat 

Mluvení 

 dokáže se zeptat na význam 

neznámých slov 

 umí v krátkých větách hovořit 

o probíraném tématu 

 je schopen i souvislejší 

promluvy, pokud se ho téma týká 

 ovládá běžné zdvořilostní fráze 

s ohledem na formálnost situace 

 dokáže vyjádřit svůj názor 

 ve skupinové diskusi si dokáže 

vzít slovo 

Čtení s porozuměním 

 rozumí hlavním myšlenkám 

v textu typu článku 

 dokáže vyhledat informaci  

 rozumí psaným instrukcím 

Psaní 

 dle instrukcí dokáže napsat 

jednoduchý dopis kamarádovi 

 dokáže formulovat své myšlenky 

do krátkých vět 

 dokáže myšlenky dávat do 

souvislostí pomocí spojen and, 

but, because 

 dokáže napsat příběh a naznačit 

jeho časovou posloupnost 

příslovci first, then, finally 
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5.2.25 Název vyučovacího předmětu: PŘÍPRAVA POKRMŮ 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 

Časové a organizační vymezení předmětu 

 

Volitelný vyučovací předmět Příprava pokrmů je realizován od 6. ročníku v jednohodinové 

dotaci, výuka je organizována každé 2 týdny ve dvouhodinových blocích. Výuka probíhá se 

skupinou přihlášených žáků ve cvičné kuchyni. Při organizaci výuky je nutno postupovat tak, 

aby byla zabezpečena účelnost a bezpečnost výuky. 

 

Obsahové vymezení předmětu 

 

Vzdělávací předmět Příprava pokrmů umožňuje žákům získat základní pracovní dovednosti 

a návyky při přípravě pokrmů, seznámit se s vybranými technologickými postupy, osvojit si 

jednoduché pracovní postupy. Žáci jsou vedeni k volbě a používání vhodných pomůcek, práci 

s dostupnou technikou, k osvojení si zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně 

práce, k organizaci a plánování práce a technologické kázni, šetření energií, vodou a 

potravinami, k pozitivnímu vztahu k práci a odpovědnému postoji k její kvalitě, k rozvoji 

zdravé sebedůvěry a schopnosti spolupracovat, k získání poznatků a dovedností významných 

pro jejich životní orientaci. 

 

Cílové zaměření předmětu 

Vést žáka k:  

 seznámení s jednotlivými druhy potravin a dle jejich specifických vlastností je umět 

využívat při přípravě pokrmů 

 rozšíření znalostí o zásadách správné výživy a uplatňování těchto zásad v praxi při 

přípravě pokrmů 

 k orientaci v kuchařských knihách a předpisech, samostatnému výběru receptů, podle 

kterých žáci provádějí stanovení množství surovin potřebných pro skupinu žáků, se 

kterou v hodině spolupracují 

 samostatnému nákupu potřebných potravin, jenž dává žákům přehled o surovinách, 

polotovarech a potravinách v obchodech a jejich cenách a jenž učí žáky orientovat se 

v etiketách o trvanlivosti a složení jednotlivých druhů potravin 

 samostatné přípravě pokrmů dle zvoleného tématu, kdy se žáci učí zpracování surovin, 

úpravě pokrmů za studena a základním způsobům tepelné úpravy pokrmů s využitím 

daného kuchyňského inventáře a bezpečné obsluze základních spotřebičů 

 dodržování pitného režimu a volbě různých nápojů a jejich využití k jednotlivým 

pokrmům 

 k dodržování základních principů stolování a společenského chování při konzumaci 

jídla 

 k odpovědnosti za úklid pracoviště, ke spolupráci, spolehlivosti a zodpovědnosti při 

plnění úkolů, které si skupinka žáků rozdělí 

 

Rozvíjí se osobnostní a sociální výchova žáka, schopnost řešit problém samostatně i ve skupině, 

získávání dovedností formou práce ve skupině i v samostatné činnosti, podílení se na celkovém 

výsledku a ocenění činnosti druhých. Rozvíjí se aktivní, samostatná a tvůrčí činnost žáka. 

Získání znalostí a praktických dovedností umožní žákům bližší náhled na jednotlivá povolání, 
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která souvisí s potravinářstvím a také rozvíjí jejich tvořivost při přípravě pokrmů pro praktický 

život. Hodnocení žáka vychází z jeho schopnosti aplikovat získané vědomosti, dovednosti 

a znalosti.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení  

 vést žáka k samostatnému ohodnocení výsledků své práce 

 pomáhat žákovi využívat znalostí a zkušeností získaných v jiných předmětech 

Kompetence k řešení problémů  

 směřovat žáka k řešení zadaných problémů a vést žáky ke spolupráci ve skupinách 

 

Kompetence komunikativní  

 podporovat přátelskou atmosféru ve skupinách 

Kompetence sociální a personální  

 vést žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování a k zásadám 

bezpečnosti práce 

 v průběhu vaření zařazovat skupinovou práci tam, kde je to vhodné, přičemž dbát na 

vzájemnou pomoc 

 podporovat individuální schopnosti žáků a tím rozvíjet růst jejich sebedůvěry, 

samostatného rozvoje, sebeúcty i úcty k práci druhých 

 vést k utváření dobrých vztahů mezi žáky i mezi žáky a pedagogem hodnocením jejich 

práce ve skupinách 

 

Kompetence občanské  

 vysvětlovat žákům základy společenského chování u jídelního stolu 

 rozvíjet smysl pro kulturu stolování 

 podporovat kladný vztah k životnímu prostředí 

 

Kompetence pracovní  

 vést žáky k dodržování pravidel bezpečnosti práce 

 pomáhat žákům přistupovat k výsledkům své práce nejen z hlediska kvality, ale i z 

hlediska ochrany zdraví a ochrany životního prostředí 

 učit je využívat poznatky a zkušenosti získané ve výuce v zájmu své další profesní 

orientace 

 vychovávat je k práci ve skupině 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

Předmět: Příprava pokrmů 

 

Ročník: 6. - 9. ročník 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO 
PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 ŽÁK: orientuje se v základním 

vybavení kuchyně 
 vybavení kuchyně 

 elektrické spotřebiče 

 

 volí a využívá kuchyňský 

inventář, obsluhuje 

dostupnou techniku 

 ŽÁK: udržuje pořádek a 

čistotu pracovních ploch, 

dodržuje základy hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne 

první pomoc i při úrazu v 

kuchyni 

 bezpečnost při vaření 
 zásady první pomoci 

 úklid 

 

 osvojuje si zásady hygieny, 

bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, poskytuje první 

pomoc při úrazech v kuchyni 

 provádí úklid pracovních 

ploch, nádobí a přístrojů 

 bezpečně zachází s vhodnými 

mycími a čisticími prostředky 

ŽÁK: dodržuje pravidla 

správného stolování a 

společenského chování 

 úprava stolu, stolování 
 společenské chování 

 

 kulturně stoluje a při 

stolování se společensky 

chová 
ŽÁK: připraví samostatně 

jednoduchý pokrm 
 

 

 práce s kuchařskou 

knihou 

 jídelníček 

 výběr, nákup 

a skladování potravin 

 správné využití a šetření 

potravinami 

 příprava pokrmů a 

nápojů 

 studené a teplé kuchyně 

 

 

OSV – Sebepoznání 

a sebepojetí; 

psychohygiena 

 

EV - Základní 

podmínky života 

 

 sestavuje jídelníček v souladu 

se zásadami zdravé výživy 

 vybírá vhodné potraviny, 

seznamuje se s cenou, jakostí, 

potřebným množstvím, 

způsobem skladování a 

využití, šetří potravinami 

 dodržuje základní pracovní 

postupy, získává pracovní 

dovednosti a návyky při 

přípravě pokrmů samostatně i 

ve skupině 
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6 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

ŽÁKŮ  
 

 Zásady hodnocení a klasifikace žáka (včetně slovního 

hodnocení) 

6.1.1 Úvod 

Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a klasifikace žáků. 

Hodnocení žáka má motivační, diagnostickou a regulativní funkci.  

Při hodnocení a klasifikaci se vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 

vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky v platném znění těchto předpisů. 

 

6.1.2 Způsob hodnocení  

Klasifikace žáka 

Klasifikace žáka na vysvědčení se provádí klasifikačními stupni. V odůvodněných případech 

se provádí slovním hodnocením nebo kombinací obou způsobů. 

Škola převede slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání 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.  

Uvolnění žáka z předmětu 

Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho 

zákonných zástupců zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. K žádosti je třeba 

přiložit posudek odborníka – lékaře nebo pedagogicko-psychologické poradny. V takovém 

případě se na vysvědčení uvede místo hodnocení slovo „uvolněn (a)“.  

 

6.1.3 Zodpovědnost, kritéria a podklady pro hodnocení a klasifikaci  

A) Zodpovědnost za hodnocení a klasifikaci 

Prospěch 

Za hodnocení a klasifikaci žáka zodpovídají vyučující jednotlivých předmětů. 

Chování 

Za věcnou správnost podkladů pro klasifikaci chování žáků zodpovídá třídní učitel. O 

snížené známce z chování a o ředitelské důtce rozhoduje ředitel školy po projednání v 

pedagogické radě. Třídní učitel prokazatelným způsobem uvědomí zákonného 

zástupce žáka o důvodech snížení známky z chování nebo udělení kárného opatření. 

 

B) Zásady a kritéria pro hodnocení a klasifikaci  

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro 

jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky 

zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby 
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žáků a doporučení školského poradenského zařízení. Přihlíží ke schopnostem i talentu 

žáka, k jeho problémům spojenými s poruchami učení a chování. 

Učitel posuzuje žákovy výkony komplexně v souladu se specifikou předmětu a vždy 

seznámí žáka s výsledky žákovy práce, s příčinami a možností nápravy špatných 

výsledků. Po nemoci je žák klasifikován s určitým časovým odstupem po dohodě 

s vyučujícím (dle individuálních potřeb žáka). 

Sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení. Pedagog vede žáka 

osvojování dovednosti sebehodnotit ve smyslu jeho zdravého sociálního a psychického 

rozvoje. 

 

Při hodnocení a klasifikaci učitel sleduje tyto oblasti: 

 úroveň postupného osvojování klíčových kompetencí reprezentovanou zvládnutím 

očekávaných výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů jednotlivých ročníků, 

 schopnost prakticky využívat vědomostí, 

 komunikační schopnosti žáka a jeho grafický projev v závislosti na specifických 

odlišnostech žáka, srozumitelné, souvislé a věcné vyjadřování, 

 samostatnost myšlení – chápání souvislostí, schopnost analýzy a syntézy, 

zdůvodnění a zobecnění, 

 spolupráci ve skupině, komunikaci s ostatními, 

 schopnost samostatné práce s učebními pomůckami, s učebnicí, atlasem, tabulkami, 

slovníky, výpočetní technikou a dalšími informačními zdroji, 

 pevnost a trvalost osvojení podstatných poznatků, jak učivu rozumí a chápe jeho 

význam v širších souvislostech a zda projevuje zájem o získávání vědomostí, 

 stav chápání a přijímání mravních a občanských hodnot – rozeznávání dobrých 

a negativních názorů, postojů, činů, vnímavost k hodnotám společenství, tradic 

a kultury, vztah k domovu, přírodě a životnímu prostředí, vztah k péči o své zdraví 

i o zdraví svých spolužáků, 

 projevy a vlastnosti žáka (např. spolehlivost, odpovědnost, aktivitu, dodržování 

základních norem kulturního chování a lidského soužití). 

 

C) Podklady pro hodnocení a klasifikaci  

 soustavné sledování výkonů žáka a jeho připravenost na vyučování, 

 analýza výsledků různých činností žáka, 

 didaktické testy, kontrolní písemné práce, laboratorní práce, projektové úkoly, 

praktické činnosti, 

 konzultace s ostatními učiteli, pracovníkem PPP nebo SPC, výchovným poradcem 

a ošetřujícím lékařem u žáků se zdravotními problémy a u žáků s poruchami učení 

a chování. 
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Všichni vyučující vedou podklady pro klasifikaci za dané pololetí. 

 

D) Informování zákonných zástupců  

a) Třídní učitel a příslušný vyučující v 1. – 4. ročníku informuje zákonného zástupce 

žáka prostřednictvím záznamů v žákovské knížce a na konci 1. a 3. čtvrtletí 

o prospěchu a chování žáka, osobním sdělením na třídních schůzkách, či 

konzultacích. Při náhlém zhoršení prospěchu nebo chování žáka předává informaci 

okamžitě. 

b) V 5. – 9. ročníku informuje zákonného zástupce žáka příslušný vyučující průběžnými 

záznamy v žákovské knížce nebo elektronické žákovské knížce popřípadě ústně na 

třídních schůzkách a konzultacích. O chování žáka v případě potřeby informuje třídní 

učitel. 

c) Třídní učitel nebo příslušný vyučující podává informace o prospěchu a chování, 

jestliže o to zákonní zástupci požádají. 

d) Pokud je žák hodnocen na vysvědčení stupněm „nedostatečný“, informuje učitel 

zákonné zástupce prokazatelným způsobem s odůvodněním bezprostředně po 

pedagogické radě. 

 

6.1.4 Hodnocení chování 

A) Výchovná opatření (pochvaly a jiná ocenění) 

a) ústní, 

b) písemná - do žákovských knížek, na vysvědčení, jinou formou (diplom, dopis 

apod.). 

 

B) Opatření k posílení kázně 

a) napomenutí třídního učitele 

b) důtka třídního učitele 

c) důtka ředitele školy 

Opatření k posílení kázně předchází zpravidla snížené známce z chování. Za jeden přestupek 

lze udělit pouze jedno opatření (výchovné opatření musí reagovat na daný prohřešek). Typ 

opatření se řídí závažností přestupku. Všechna výchovná opatření i opatření k posílení kázně se 

zaznamenávají do školní matriky žáka (záznamy jsou datovány a podepsány). Třídní učitel musí 

nejpozději do jednoho týdně prokazatelným způsobem vyrozumět zákonné zástupce žáka o 

udělení opatření dle bodu b, resp. c. Výchovná opatření mohou být udělena v daném pololetí 

opakovaně. 

 

C) Chování žáka (ve škole a na akcích pořádaných školou)  

Klasifikuje se stupni: 

1 - velmi dobré 

Žák dodržuje pravidla tohoto školního řádu a neprohřešuje se proti obecně platné 

morálce. 

 

 

 



 368 

2 - uspokojivé  

Žák poruší pravidla tohoto školního řádu: 

- závažnějším přestupkem, 

- nebo opakovaně menšími přestupky (dlouhodobé neplnění školních povinností, 

neplnění zadaných úkolů, nerespektování pokynů vyučujících), 

- nebo se proviní proti obecně platné morálce nebo se dopustí závažnějšího 

přestupku na úrovni přečinu. 

3 - neuspokojivé 

Žák porušuje pravidla řádu školy hrubě nebo opakovaně: 

- prohřešuje se proti obecně platné morálce, 

- nebo se dopustí závažnějšího přestupku, pro který by byl po dovršení 15 let věku 

trestně odpovědný, na úrovni trestného činu. 

Mezi závažné přestupky patří:  

šikana, kyberšikana, záškoláctví, krádež, užívání nebo distribuce drog, fyzické násilí 

a další porušování školního řádu mající charakter trestného činu, které se staly ve školním 

prostředí, hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy. Ředitel 

školy uděluje po projednání v pedagogické radě pochvalu na vysvědčení, důtku ředitele 

školy, snížený stupeň známky z chování.  

Třídní učitel uděluje z vlastního rozhodnutí nebo z podnětu pochvalu, napomenutí 

třídního učitele, důtku třídního učitele a neprodleně o tom informuje ředitele školy. 

 

D) Hodnocení prospěchu 

1) Prospěch ve vyučovacích předmětech je hodnocen v 1. – 9. ročníku klasifikačními 

stupni:  

1 - výborný 

2 - chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

5 – nedostatečný 

2) U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo u žáka mimořádně nadaného 

rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného 

zástupce žáka a doporučení státního školského poradenského zařízení.  

 

6.1.5 Charakteristika stupňů prospěchu  

A) Klasifikace vyučovacích předmětů s převahou teoretického zaměření:  

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný)  

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, 

přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované 

intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu 

a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje 

samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. 
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Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činností jsou kvalitní, pouze s 

menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě 

uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické 

činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje 

osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při 

výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje 

logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činností je zpravidla bez podstatných 

nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen 

samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, 

pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných 

intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější 

nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených 

poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. 

Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. 

Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. 

V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 

V kvalitě výsledků jeho činností se projevují častější nedostatky, grafický projev je 

méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle 

návodu učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků 

závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických 

činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených 

poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují 

závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je 

nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. 

Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti 

a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činností a v grafickém projevu se projevují 

nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede 

žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.  

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné 

a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické 

činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí 

a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné 

chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit 

ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté 



 370 

logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve 

správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činností a grafický projev 

mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí 

učitele. Nedovede samostatně studovat. 

 

B) Klasifikace vyučovacích předmětů s převahou výchovného působení a kurzy 

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.  

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání 

svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním 

projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska 

požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v 

nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí 

si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá 

dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je 

málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější 

mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní 

zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev 

jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti 

aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem 

o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho 

projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené 

vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí 

úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.   
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C) Klasifikace vyučovacích předmětů s převahou praktického zaměření 

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. Důsledně 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.  

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. Dodržuje 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.  

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. 

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 
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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. 

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. 

 

6.1.6 Slovní hodnocení 

 

Slovní hodnocení vychází ze stejných hodnotících kritérií jako v případě použití 

klasifikačního stupně (viz 6.1.5). 

Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu 

dítěte v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a 

některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění. 

 

 

6.1.7 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 zvýrazňují 

motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se 

doporučuje užívat různých forem hodnocení. V hodnocení se přístup vyučujícího 

zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k 

učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb. 

3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob 

hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. O 

použití slovního hodnocení rozhodne ředitel školy na základě žádosti zákonného 

zástupce žáka.  

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 o psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, 

ve kterých se co nejméně projevuje zdravotní postižení. 

6. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich 

souhlasný či nesouhlasný názor je respektován. 
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6.1.8 Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů 

 

1. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva. 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. 

2. Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě 

z odborného pracoviště. Způsoby prověřování znalostí žáka jsou stanoveny v IVP. 

 

 

6.1.9 Celkové hodnocení žáků a podmínky postupu do dalšího ročníku  

Celkový prospěch žáka v 1. – 9. ročníku je na vysvědčení hodnocen těmito stupni:  

- prospěl s vyznamenáním  

Žák je hodnocen stupněm 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 není vyšší než 

1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré.  

V případě použití slovního hodnocení převede učitel hodnocení na stupeň a stanoví 

celkové hodnocení.  

- prospěl  

Žák je hodnocen stupněm prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm 

prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 

- neprospěl  

Žák je hodnocen stupněm 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 2. pololetí. 

- nehodnocen 

Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v 1. pololetí hodnotit ani v náhradním 

termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen (a)“.  

 

 

 

 

6.1.10 Podmínky postupu do vyššího ročníku 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů 

výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, 

z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, 

který již v rámci prvního stupně některý ročník opakoval a žák druhého stupně základní 
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školy, který již v rámci druhého stupně některý ročník opakoval, a to bez ohledu na 

prospěch tohoto žáka. 

 

6.1.11 Prodloužené klasifikační období  

Nelze-li žáka klasifikovat na konci prvního pololetí pro závažné objektivní příčiny, určí 

ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být 

provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné 

klasifikovat ani v náhradním termínu, žák se za pololetí nehodnotí. Na vysvědčení se uvede 

místo hodnocení slovo „nehodnocen (a)“.  

Nelze-li žáka klasifikovat na konci druhého pololetí pro závažné objektivní příčiny, určí 

ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být 

provedena nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do té doby žák navštěvuje 

nejbližší vyšší ročník.  

 

6.1.12 Opravné zkoušky  

 Žáci 9. ročníku a žáci, kteří na daném stupni dosud neopakovali ročník a na konci roku 

neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného 

zaměření, konají opravné zkoušky.  

 Opravné zkoušky jsou komisionální.  

 Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku (31. 8.), ze 

závažných důvodů do 15. září následujícího školního roku. Termín stanoví ředitel školy.  

 

6.1.13 Pochybnosti o klasifikaci  

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých 

předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 dnů ode dne, kdy se 

o hodnocení prokazatelně dověděl, nejpozději však do 3 dnů od vydání vysvědčení, 

požádat ředitele školy o jeho komisionální přezkoušení, je-li vyučujícím daného předmětu 

ředitel školy, žádá krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů 

od doručení žádosti. 

 

6.1.14 Vysvědčení 

Na konci pololetí školního roku hodnotí škola žáka na vysvědčení. Za 1. pololetí obdrží 

žák v daném termínu výpis z vysvědčení. Za 2. pololetí vydá škola žákovi v daném termínu 

vysvědčení na originálních tiskopisech.  

Vyplňování vysvědčení se řídí pokyny MŠMT ČR pro daný školní rok.  
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6.1.15 Plnění povinné školní docházky ve škole mimo území České republiky nebo 

v zahraniční škole na území České republiky  

Vzdělávání žáků, kteří plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České 

republiky nebo v zahraniční škole na území České republiky, se řídí vnitřní směrnicí školy 

o náležitostech plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území 

České republiky nebo v evropské škole dle § 38 zákona č. 561/2004 Sb. a §18 a násl. 

vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky. 

6.1.16 Všeobecná ustanovení 

Tyto zásady byly projednány a schváleny na pedagogické radě dne 29. 8. 2014, nabývají 

účinnosti dnem 1. 9. 2014. 

 

7 ZÁVĚR 
 

Nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Liberec, nám. 

Míru 212/2, příspěvková organizace je roční plán práce školy zpracovaný k datu zahájení 

nového školního roku, který aktualizuje a upřesňuje text ŠVP ZV pro daný školní rok. Další 

součásti ŠVP ZV jsou Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků. Školní řád je přílohou ŠVP 

ZV. 

 

Změny v ŠVP ZV lze provádět na základě návrhů pedagogů školy, školské rady, či z podnětů 

rodičů žáků školy, nebo na základě nových nařízení z Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy po ukončení školního roku formou dodatků k tomuto ŠVP ZV. 

 

Tento školní vzdělávací program pro základní vzdělávání navazuje na ŠVP ZŠ 

Sokolovská evidenční číslo 2/2008. 


