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Charakteristika školy 
 
 
Škola se nachází v obci Kunice, v regionu Ladova kraje, přibližně 27 km východně od Prahy, 
v nadmořské výšce 400 – 500m. Škola fungovala v obci od roku 1900 do roku 1979 jako Obecní 
škola- dvoutřídka. Z důvodu nízkého počtu žáků byla škola v roce 1979 zrušena a budova byla 
předána do správy Krajského úřadu Středočeského kraje, který zde zřídil odborné učiliště 
s internátem. Činnost školy byla obnovena v roce 2014 po 35ti letech. Původní myšlenka zřídit 
základní školu pouze s prvním stupněm byla záhy změněna na vybudování úplné základní školy. 
V roce 2017 byly zahájeny první stavební práce a v červnu 2019 byla kunická devítiletá škola 
slavnostně otevřena. Poloha školy v centru obce umožňuje snadnou dostupnost pro žáky za 
všech částí obce. Snadná dostupnost sportovního areálu a krásné přírody umožňuje výuku ve 
venkovních prostorách. V letech 2018-2019 prošla historická budova školy rozsáhlou 
rekonstrukcí a zároveň byla zrealizována přístavba školy, díky které byla rozšířena kapacita 
školy nejen o učebny, ale i o školní knihovnu. V září 2019 byl otevřen druhý stupeň základní 
školy.  
 

Vybavení školy 
 
Učebny mají prostorové vybavení umožňující nejrůznější skupinové i individuální činnosti žáků. 
V každé učebně máme interaktivní tabuli. Učebna informatiky je vybavena LCD obrazovkou a 
notebooky, které žáci využívají pro výuku napříč všemi předměty.  Ve výuce využíváme rovněž 
nejrůznější didaktické a digitální pomůcky. V učebnách i na chodbách školy je umístěn naučný 
obrazový materiál. Školní družina nabízí žákům řadu mimoškolních aktivit.  Žáci se svými 
výrobky podílejí na výzdobě interiéru školní budovy. Školní knihovna nabízí široký výběr 
beletrie a naučné literatury. Knihovna slouží také jako studovna pro naše žáky, nabízí zajímavé 
kulturní pořady a je centrem setkávání žáků, pedagogů a široké veřejnosti. Škola disponuje 
vlastní nově zrekonstruovanou a moderní tělocvičnu, která slouží nejen k výuce, ale je využívána 
ke sportovním turnajům mezi okolními školami. V bezprostřední blízkosti školní budovy se 
nachází školní zahrada, která nabízí dostatek prostoru pro volnou hru, tvoření, učení venku, 
objevování, sportovní aktivity i relaxaci. 
 
 

Charakteristika pedagogického sboru 
 
Pedagogický sbor směřuje k otevřené komunikaci s žáky, jejich zákonnými zástupci i širší    
veřejností. Za klíčové považujeme přátelské pracovní prostředí, ve které pedagogové 
spolupracují na rozvoji žáků, plánují aktuální projekty napříč ročníky. Jádrem činnosti pedagogů 
školy je plánovité a systematické rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Pedagogický sbor 
odpovídá v odborné i pedagogické kvalifikaci potřebám základní školy. Velikost pedagogického 
sboru se odvíjí od aktuálních potřeb školy. Další vzdělávání našich pedagogů probíhá nepřetržitě 
a je plánováno na základě vyhodnocení potřeb školy a profesního zájmu pedagogů. 

Na škole působí školní psycholog, který úzce spolupracuje s vedením školy, výchovným 
poradcem a poskytuje služby pedagogům, žákům i jejich rodičům. Všem těmto skupinám 
poskytuje poradenství na vyžádání ve formě individuálních i skupinových konzultací. V rámci 
kariérového poradenství se bude zaměřovat na nezbytnou diagnostiku žáků během studia a 
pomáhat při výběru dalšího profesního směřování.  Součástí působení školního psychologa na 
škole je poskytování krizové intervence jedincům i skupinám, prevence školní neúspěšnosti, 
práce se třídními kolektivy a monitoring, diagnostika a ovlivňování sociálního klimatu 
jednotlivých tříd i celé školy. Sám se v rámci osobnostního rozvoje a odborného růstu účastní 
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vzdělávacích aktivit spojených s kariérovým poradenstvím, prevencí rizikového chování a 
dalších relevantních oblastí. 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
 
Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně mimo jiné na individuálních 
konzultacích ve třech (učitel x rodiče x žák). Na začátku školního roku se koná úvodní 
informativní třídní schůzka, další schůzky s rodiči jsou naplánované na 1. a 2. čtvrtletí školního 
roku. Rodiče mohou komunikovat s učiteli ihned, jakmile se vyskytne nějaký problém. Školu 
mohou navštívit dle domluvy. Na kvalitní komunikaci mají také velký podíl společné akce s 
rodiči. Škola umožňuje v případě zájmu návštěvy rodičů ve výuce. Pro informovanost rodičů i 
široké veřejnosti o dění ve škole slouží webové stránky školy, kde jsou uveřejněny veškeré 
informace o aktualitách, akcích školy, mohou si zde prohlédnout i fotogalerii z akcí pořádaných 
školou. Otevřenou komunikaci s rodiči považujeme za jeden z hlavních cílů školy. 
Škola úzce spolupracuje s Mateřskou školou Jaruška v Kunicích, MAP Říčany a okolními 
základními školami.  
 

Školská rada 
Školská rada, která byla zřízena 1. 9. 2015, je vzhledem k velikosti školy pouze tříčlenná 
s rovnoměrně tripartitním zastoupením zástupců zřizovatele, pedagogů a zákonných zástupců 
žáků školy. Schází se minimálně 2 krát ročně. 

Charakteristika ŠVP 

Zaměření školy 
 
Hlavním cílem naší školy je vytvořit podnětné a příjemné prostředí, které rozvíjí tvořivost, 
radost z poznávaného a zároveň zohledňuje možnosti žáka. Škola vytváří takové podmínky, 
ve kterých se žáci, pedagogové a rodiče budou cítit bezpečně a příjemně. Naše škola je 
místem, kde jsou žáci motivováni k celoživotnímu vzdělávání, díky individuálnímu přístupu 
k žákům podporujeme rozvoj osobnosti ve všech jejích složkách. Pod vedením zkušených 
pedagogů žáci objevují nové poznatky, učí se vhodně komunikovat, diskutovat o svých 
názorech, přijímat názory ostatních lidí, spolupracovat, pomáhat si.  
Základní škola Kunice poskytuje vzdělání od 1. – 9. ročníku s cílem uplatnit získané 
dovednosti a vědomosti v praktickém životě, získá vhled do skutečného života a stane se 
aktivníma zodpovědným členem společnosti. 
 

Cílem výchovně – vzdělávací činnosti je žák, který: 
 

 dokáže samostatně rozhodovat, řešit problémové situace 
 ví, kde získat potřebné informace 
 zvládne srozumitelně a věcně komunikovat 
 spolupracuje, pomáhá ostatním lidem 
 zvládá sebereflexi 
 pečuje o své psychické, fyzické a emocionální zdraví 
 je tolerantní, projevuje úctu k lidem s odlišným názorem, odlišného pohlaví, víry a 

etnického původu 
 pečuje o životní prostředí, má kladný vztah k přírodě 
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Vzdělávací program školy je založen na: 
 

 individuálním přístupu k žákovi – citlivý přístup pedagogů k jednotlivým žákům 
 

 konstruktivistickém pojetí vyučování – pedagog žáky vede k objevování a      
                                                                            získávání poznatků cestou, která zaručuje   
                                                                            trvalejší charakter vědomostí a dovedností 

 komunikaci – škola je otevřená rodičům i širší veřejnosti, rodiče jsou v úzkém  
                           kontaktu s pedagogy, ve škole působí školní psycholog,  
                           spolupracujeme s PPP 

 pozitivním vztahu k místu svého bydliště – škola u žáků podporuje zájem o kvalitu  
                                                                                    životního prostředí v místě školy a  

                                                                                           bydliště, v rámci EVVO škola   
                                                                                    spolupracuje s Muzeem Říčany, žáci   
                                                                                    poznávají přírodu ve svém okolí,    
                                                                          získávají kladný vztah k místu svého bydliště  
 
 

 integraci a inkluzi - díky individuálnímu přístupu a respektování rozdílů je možná  
                                       integrace dětí zdravotně znevýhodněných či dětí se  
                                       specifickými vzdělávacími potřebami. 
 
 
 

Vzdělávání 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. V případě, že učitel vypozoruje u žáka projevy, které by mohly 
být způsobeny specifickou poruchou učení nebo jiným handicapem, který narušuje proces 
edukace, informuje o svém zjištění vedení školy, výchovného poradce školy, školního psychologa 
a zákonného zástupce žáka. 
Jestliže zákonní zástupci žáka požádají o vyšetření žáka v PPP, popřípadě speciálně pedagogické 
centrum či středisko výchovné péče a toto akreditované pracoviště potvrdí, že se jedná o žáka se 
speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), je žák dále vzděláván a hodnocen dle 
doporučení odborného pracoviště. O vyšetření v PPP nebo SPC může požádat rodič žáka i bez 
doporučení vyučujícího. Pokud vydá odborné pracoviště doporučení, že je třeba žákovi 
poskytovat speciální péči, je nutné, aby o této skutečnosti byla informována škola. S poskytnutými 
údaji je zacházeno jako s důvěrnými. 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňujeme formou integrace do 
běžných tříd. Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb spolupracujeme se školskými 
poradenskými zařízeními. Ve škole působí na školní psycholog, který pracuje s jednotlivými 
dětmi a vede rozhovory s rodiči, třídními učiteli i ostatními pedagogickými pracovníky. 
Důraz klademe na spolupráci všech zúčastněných subjektů výchovně vzdělávacího procesu – 
žáka, rodičů a pedagogů. 
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Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 
 
Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání 
s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, 
manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. V případě, že učitel vypozoruje u žáka 
projevy mimořádného nadání, informuje o svém zjištění vedení školy, školního psychologa a 
zákonného zástupce žáka, se kterými své poznatky zkonzultuje. K potvrzení nadání je nutné 
stanovisko pedagogické – psychologické poradny nebo speciálního centra. 
Pro tyto žáky může být vypracován individuální vzdělávací plán, který vychází ze ŠVP a závěrů 
vyšetření. 
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. Učitel může využít potenciál žáka i k vrstevnickému učení nebo k pomoci méně 
nadaným žákům. 
 
 

Strategie prevence sociálně patologických jevů 
 
Prevence sociálně patologických jevů na naší základní škole zahrnuje především předcházení 
problémům s návykovými látkami, šikanou, výchovou dětí ke zdravému životnímu stylu a 
kvalitním mezilidským vztahům. Škola také podchycuje a řeší první příznaky patologického 
chování. 
 
Základní cíle 
Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům. Cílem 
našeho programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo neoddělitelnou 
součástí výuky a života školy. Ve spolupráci s rodiči budeme usilovat o formování takové 
osobnosti dítěte, která bude schopna se orientovat v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat 
rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a 
zvládat základní sociální dovednosti – to vše s ohledem na svůj věk. 
 
Dlouhodobé cíle – žáci 
- osvojit si potřebné hygienické návyky a soc. dovednosti, zdravý životní styl 
- posilování zdravého sebevědomí, umět se přiměřeně prosadit v kolektivu 
- konflikty řešit nenásilnou formou 
- prohlubovat umění komunikace mezi vrstevníky, dětmi a dospělými 
- definovat rodinu jako zámezí a útočiště 
- zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými 
- umět se ochránit před cizími lidmi 
- organizace volného času 
- rozlišit léky a návykové látky 
- pojmenovat škodlivost kouření a alkoholu a jiných návykových látek, znát jejich následky 
užívání 
- umět odmítat 
 
cíle – učitelé 
- podporovat vzájemnou pozitivní komunikaci směrem ke kolegům a žákům 
- vzdělávání pedagogů v oblasti prevence 
- prohlubování týmové spolupráce 
- podporovat a rozvíjet komunikaci mezi rodiči a školou 
- zapojit rodiče do dění ve škole 
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UČEBNÍ PLÁN I. STUPNĚ 

1. stupeň 
 

 
Vzdělávací 

oblast 

 1. stupeň 

Vzdělávací 
obor 

      1.       2.      3.       4.       5. Doporučený 
počet /náš 
plán 

Jazyk a 
jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

9 7 (1) 7 7 7 33/38 

Cizí jazyk 0 (2) 0 (2) 3 3 (1) 4 9/15 

Matematika a 
její aplikace 

Matematika 4 5 4  4 (1) 4 (1) 20/23 

Informatika IKT - - - 1 1 2/2 
 
 
Člověk a jeho 
svět 

Prvouka 
 

2 2  2 - - 6/6 

Vlastivěda 
 

- - - 2 1 (1) 3/4 

Přírodověda - - - 1 (1) 1 (1) 2/4 

 
Umění a 
kultura 

Výtvarná 
výchova 
 

1 1 2 2 1 7/7 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 5/5 

Člověk a zdraví Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 10/10 

Člověk a svět 
práce 

Pracovní 
činnosti 

1 1 1 1 1 5/5 

Počet hodin týdně 20 + 2 19 + 3 22 24 + 2 23 + 3 102/118 

 

Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň 
Využití disponibilní časové dotace na 1. stupni je vyznačeno červeně, celkem 16 hodin týdně. 
Anglický jazyk je zařazen se souhlasem zákonných zástupců žáků od 1. ročníku. 
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UČEBNÍ OSNOVY 
 

Vzdělávací období 
 
Základní vzdělávání žáků se realizuje v devíti postupných ročnících. 
Vzdělávací a výchovný proces je rozdělen na období: 
 

1. stupeň 
 1. období – 1. - 3. ročník 
 2. období – 4. - 5. ročník 
2. stupeň 
 období 6. – 7. ročník 
 období 8. – 9. ročník 

 
Každé vzdělávací období má své specifické cíle a stanovené očekávané výstupy.  
Učivo je v pojetí ŠVP Škola do života chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů a 
představuje závazný výčet témat, námětů a činností, které škola nabídne všem žákům k 
osvojování.  
Obsah učiva školního vzdělávacího programu je rozpracovaný do vzdělávacího období: 
 

1. stupeň 
 1. období – 1. - 3. ročník 
 2. období – 4. - 5. ročník 

2. stupeň 
 období 6. – 7. ročník 
 období 8. – 9. ročník 

Hlavní cíle 1. období 1. stupně 
 

     Cílem prvního období základního vzdělávání je naučit žáky: základům čtení, psaní, počítání a 
prvního cizího jazyku. Vyučování má ve všech předmětech činnostní charakter.  
Při vytváření dovedností a návyků v 1. – 3. ročníku se požaduje, aby žáci chápali účel a smysl každé 
své činnosti, aby o činnostech hovořili a měli pro ně dostatečný časový prostor. V souladu s 
charakterem myšlení žáků je těžiště vyučování v přímém poznávání skutečností kolem nás.  
K výuce v tomto období patří i vyučovací předměty s výchovným zaměřením, tj. hudební, výtvarná, 
tělesná výchova a pracovní činnosti. Charakteristické pro toto období je prolínání učiva mezi 
všemi vyučovacími předměty. 

Hlavní cíle 2. období 1. stupně 
 

     Ve 2. období uplatňujeme ve větší míře aktivní zapojování žáků do výuky, sebekontrolu a 
sebehodnocení žáků. Žáky vedeme k objevování souvislostí mezi látkou naučenou a látkou 
aktuálně probíranou. Důraz klademe na propojování učební látky jednotlivých vyučovacích 
předmětů mezi sebou a na zautomatizování základních vědomostí, a to zejména v matematice a 
českém jazyce. Žáky učíme nedostatky nejen odhalovat, ale ukazujeme jim, jak lze zjištěné 
nedostatky postupně odstraňovat. Žákům dáváme prostor k samostatným úvahám a dodáváme 
důvěru k dosažení dobrých výsledků.  
Cílem tohoto období základního vzdělávání je připravit žáky k snadnému přechodu na 2. stupeň. 
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Průřezová témata 
Průřezová témata jsou realizována v rámci jednotlivých předmětů v souladu s RVP ZV a také 
formou projektů, které vychází z tradičních akcí školy. Vybrané okruhy většiny průřezových 
témat jsou integrovány do učebních osnov některých vzdělávacích předmětů.  

1. Jazyk a jazyková komunikace  

 

Český jazyk 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň   

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu:   

Vzdělávací obsah předmětu: 
 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchově 
vzdělávacího procesu.  Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, 
které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a 
účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Dovednosti získané ve vzdělávacím 
oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale i pro 
úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělání. Užívání češtiny jako mateřského 
jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-
kulturní vývoj lidské společnosti.  Vzdělávací obsah oboru český jazyk a literatura je rozdělen do 
tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a literární výchovy. Ve výuce se 
však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.   
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s 
porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného 
textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit 
jeho obsah. V Jazykové výchově získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování 
spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova 
vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, 
přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se 
uplatňují a prohlubují jejich obecné intelektové dovednosti např. dovednosti porovnávat různé 
jevy, jejich shody, odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk 
se stává nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V Literární výchově 
žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické 
znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se 
také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské 
návyky a schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k 
takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní 
hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.   
Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím dramatické 
výchovy.   

 

Časová dotace vyučovacího předmětu:  
 

1. ročník – 9 hodin  
2. ročník -  8 hodin  
3. ročník -  7 hodin  
4. ročník -  7 hodin  
5. ročník – 7 hodin 
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Formy realizace:  
Praktické čtení, věcné čtení, zážitkové naslouchání a čtení, naslouchání, techniky mluveného 
projevu, komunikační žánry, dialog na základě obrazového materiálu, komunikační pravidla, 
mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta), vypravování, písemný projev, tvoření slov, 
přednes, práce s texty, práce se slovníkem, vyhledávání informací, tvorba vlastních textů, 
výukové programy na PC, pantomima, dramatizace.   
 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti:  
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že 
vede žáka k:   
- chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj 
národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a 
nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání 
 - rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potencionálního zdroje 
pro rozvoj osobního i kulturního bohatství 
- vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k 
získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů 
 - zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení 
pozitivního vztahu k jazyku v rámci intelektuální komunikace 
- samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a 
literárními prameny i s texty různého zaměření 
 - získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako 
prostředku prosazení sebe sama 
 - individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k 
rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém 
textu a k rozvíjení emocionálního vnímání.   

VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ 1. – 3. ROČNÍK 
 

 Vzdělávání v  předmětu Český jazyk a literatura: 
 
-         směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné    
          podobě 
-         k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností 
-         vede k využívání různých zdrojů informací – př. slovníky, encyklopedie, katalogy, pro 

rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj 
 

Výchovně vzdělávací cíle: 
 

– rozumět spisovné řeči mluvené, čtené i psané 

– vyjadřovat srozumitelně, zejména mluvenou řečí, myšlenky, psanou formou se vyjadřovat 
jen v jednoduchých větách 

– číst správně a s porozuměním texty přiměřené délkou i obsahem 

– znát příklady literárních děl vhodných pro daný věk včetně ilustrací 

– číst s porozuměním jednoduché naučné texty, pokusit se vyjádřit jejich myšlenky 

– vnímat krásu a bohatost mateřského jazyka 

– při výuce českému jazyku je třeba stále pamatovat na to, že se v tomto období vytváří vztah 
žáků k literatuře a jejich zájem o četbu, tedy že začíná výchova budoucích čtenářů 

– svou schopnost vyjadřovat se umět uplatnit i v prvouce, matematice i dalších vyučovacích 
předmětech 
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Charakteristika výuky: 

 

Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány: 
– komunikační a slohovou výchovou; 

– čtením a literární výchovou; 

– psaním; 

– jazykovou výchovou. 

 

V komunikační výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), 
mluvit a rozhodovat se na základě vnímaných pokynů a přečteného textu. Žáci se učí výstižně 
formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, učí se rozumět různým typům textů, 
jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni. 

Komunikační dovednosti žáků jsou vytvářeny nejen ve všech složkách českého jazyka, ale ve všech 
vyučovacích předmětech. Jednotlivé vyučovací předměty musí poskytovat dostatek prostoru 
k vyjadřování myšlenek a postřehů žáků k tomu, co se učí a co pozorují. Slovní zásoba je 
rozšiřována zejména využitím učiva prvouky, četby a vlastních zážitků. V tomto období je kladen 
důraz zejména na ústní vyjadřování žáků. Samostatná písemná forma vyjadřování je uplatňována 
od 3. ročníku. Při prvním písemném vyjadřování se požaduje používat krátké jednoduché věty 
o tom, co žáci prožili, nebo co dobře znají. 

Pro rozvoj vyjadřovacích schopností v prvním vzdělávacím období využíváme: 

– vyprávění (o obrázku, vlastních zážitcích, přečteném textu, podle obrázkové osnovy) 

– rozhovory žáků k určitému tématu 

– formulace otázek a odpovědí k danému tématu 

– možnosti svobodného výběru způsobu vyjádření myšlenek (v čítankách 2. a 3. r. jsou 
připraveny náměty, které žáky vždy zaujmou), využívá se mezipředmětových vztahů 

– jednoduchých popisů z písanek, hlavně z prvoučného učiva, k psaní podobných textů 

– možnost zpracovávat „první knihy“ např.: o květinách, o ptácích aj. v co nejjednodušší 
podobě, volně doplněné ilustracemi, výstřižky apod., využíváme i dětských knih 
a encyklopedií 

- škola je členem Klubu mladého čtenáře nakladatelství Albatros a Mladá fronta 

 

 

Komunikační výchova obsahuje činnosti: 
a) receptivní, tj. čtení a naslouchání; 
b) produktivní (tvořivé činnosti), tj. mluvený a písemný projev žáka. 

Při výuce čtení v tomto období se snažíme naučit všechny žáky, i průměrně nadané, číst přiměřeně 
náročné, umělecké i naučné texty jasně, zřetelně a s porozuměním. Při čtení textů se obohacuje 
slovní zásoba žáků a rozvíjí se i jejich ústní vyjadřování. Při práci s texty se spojuje výcvik čtení 
s rozvojem vyjadřování, se vzděláváním v různých oborech i s výchovou žáků. Čtení se využívá 
v prvouce při poznávání přírody i života lidí a světa. Při prožívání literárních ukázek a čtení 
prvních knížek poznávají žáci život dětí i dospělých, učí se chápat a hodnotit jejich životní příběhy, 
činy, charaktery a lidské vztahy. Tím rozšiřují svoji životní zkušenost, obohacují svůj citový život.  

Žáci se při vyučování čtení učí esteticky prožívat a chápat přiměřené texty, později je výrazně číst, 
předčítat, přednášet, vyprávět, někdy i ilustrovat, něco podle popisu vyrobit, jindy text 
dramatizovat. Při čtení, poslechu a recitaci se zjemňuje smyslové vnímání žáků, např. sluch pro 
zvukovou stránku jazyka, bystří se pozorování, rozvíjí se představivost a fantazie, cvičí se paměť 
žáků, rozvíjí se pojmové i obrazné myšlení, ústní vyjadřování. 

V literární výchově seznamujeme žáky s literární tvorbou vhodnou pro mladší školní věk včetně 
ilustrací. 
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Při výuce psaní v tomto období získají žáci správné psací dovednosti, základy čitelného, přiměřeně 
hbitého a úhledného rukopisu. Píší slova a texty vhodného a žákům přiměřeného obsahu, který 
vyjadřuje zkušenosti žáků nebo poznatky získané v jiných vyučovacích předmětech. Písanky 
připravené pro toto období se zaměřují na psaní s porozuměním. 

V jazykové výchově v 1. období základního vzdělávání se žáci učí prostě a jasně vyjadřovat 
spisovným jazykem, s využitím slovní zásoby odpovídající jejich věku a zároveň poznávají 
elementární základy mluvnické stavby jazyka a osvojují si základní pravopisné jevy. Dbá se na 
rozvoj jejich slovní zásoby a postupně se vytváří návyky správné spisovné výslovnosti. 

Jazykové vyučování má velký význam pro rozvoj myšlení žáků, neboť se při něm učí jazykové a 
pravopisné jevy pozorovat, srovnávat, třídit i zobecňovat. Nejprve se seznamují s konkrétními 
jazykovými jevy, pozorují je, hovoří o nich. Tak dochází k mnoha elementárním zobecněním a 
procvičování poznaných jazykových a pravopisných jevů. Pozornost je věnována výcviku 
v pravopise lexikálním. 

Ústní i písemné vyjadřování se při činnostní výuce rozvíjí pokud možno v souvislosti 
s poznáváním skutečností, které děti obklopují. Žáci zpočátku při samostatném vyjadřování 
reagují na otázky a pokyny učitele, později vytvářejí krátké souvislé projevy na témata blízká jejich 
zájmům a zkušenostem.  

V hodinách českého jazyka tohoto období nejsou ostré hranice mezi učivem mluvnice, slohového 
výcviku, literární výchovy a psaní. Je potřeba si uvědomovat vzájemnou prostupnost a 
propojenost těchto složek českého jazyka.  

 

Klíčové kompetence:   
 

Kompetence k učení   
- žák je veden k vyhledávání a třídění informací             
 - uvádí věci do souvislosti a vytváří komplexnější pohled na kulturní jevy                             
Kompetence k řešení problémů             
- skupinová práce – vede ke společnému řešení problému, vzájemné komunikaci   
Kompetence komunikativní    
 - hodnocení vlastní práce              
- vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu   
- žáci jsou vedeni k používání spisovného jazyka 
Kompetence sociální a personální              
- účinně pracuje ve skupině, podílí se na práci v týmu, spolupracuje a respektuje druhé   
Kompetence občanské    
- učitel vede žáky k posílení sebedůvěry a pocitu zodpovědnosti   
- učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování             
- respektuje a chrání naše tradice a kulturní i historické dědictví    
Kompetence pracovní               
-používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla. 

VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ 4. – 5. ROČNÍK 
 

Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány: 
 

- komunikační a slohovou výchovou 
- jazykovou výchovou 
- literární výchovou 
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Výukou komunikačních a slohových dovedností je podporován nejen duševní rozvoj žáků, 
ale i rozvoj jejich osobnosti. V předmětu český jazyk se komunikační a slohové dovednosti 
realizují při čtení, naslouchání, mluveném i písemném projevu žáků. 
Ve 2. období je našim úkolem zautomatizovat pravopisné jevy a rozvíjet slovní zásobu 
všech žáků. Našim cílem je, aby všichni žáci dosáhli svých maximálních schopností a jejich 
výsledky byly co nejlepší. Prostřednictvím zážitkového učení a využívání vjemů 
sluchových, zrakových i motorických se stávají dovednosti a vědomosti žáků trvalejší. Do 
výuky pravidelně zařazujeme mluvní i pravopisná cvičení zaměřená na praktické využití. 
Žákům dáváme prostor o učivu přemýšlet a vedeme je k užívání předloženého učiva 
v ústním i písemném projevu. Vedeme žáky k odůvodňování pravopisných jevů. Žáci jsou 
vedeni k vyjadřování vlastního názoru. Podpora mluvních cvičení ve spojení 
s jednotlivými pravopisnými jevy vede k snadnějšímu a trvalejšímu osvojení učiva. 
Jazykové dovednosti žáků se ve vyučování realizují v těchto složkách: zvuková stránka 
jazyka, slovní zásoba a tvoření slov, tvarosloví, skladba, pravopis. 
Literární výchově se věnuje pozornost při čtení uměleckých textů, naučných textů nejen 
z čítanky, ale i z jiných vhodně vybraných materiálů. Při literární výchově se cíleně rozvíjí 
ústní i písemné vyjadřování žáků, vytváří se a upevňují návyky žáků vyjadřovat myšlenky 
logicky, srozumitelně a mluvnicky správně. 
Ve 4. a 5. ročníku se více zařazuje tiché čtení a žáci jsou vedeni k samostatné práci 
s textem. Porozumění textu ověřuje učitel takovými úkoly, které mu umožní ověřit, zda 
žáci text pochopili. V začátcích nácviku tichého čtení jsou textu méně náročné, žáci si 
vzájemně zadávají otázky k obsahu, může se ptát i učitel. Žáci si vzájemně sdílí obsah 
textu, vedou si krátké zápisy, kreslí k textu ilustrace. 
Součástí literární výchovy zůstává i nadále nácvik hlasitého čtení s důrazem na 
zdokonalování intonace, výrazu čtení, kladení logických pauz a správného přízvuku. 
Činnosti v hodinách čtení přispívají k rozvoji poznávacích schopností žáků, rozvíjí jejich 
smyslové vnímání, fantazii i paměť. Novým úkolem literární výchovy společně 
s naukovými předměty je určení hlavní myšlenky textu, sestavení krátké osnovy a 
souvislé vyprávění obsahu podle této osnovy. 
 

Klíčové kompetence 

 

               Kompetence k učení 

- učitel vede žáky ke stálému zdokonalování čtení 
- učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci 
- učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu 
- žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu 

Kompetence k řešení problémů 
- žáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry 
- žáci si vzájemně radí a pomáhají 
- učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

 
Kompetence komunikativní 

- učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu 
- žáci dokážou prezentovat své myšlenky a názory  
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Kompetence sociální a personální 
 

- učitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů 
- učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu 
- učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 
- žáci respektují pokyny pedagogů 

 
           Kompetence občanské 

- učitel využívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, 
k životnímu prostředí 

- žáci zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích 
- pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami jsou k dispozici vhodně 

přizpůsobené pracovní materiály 
 

           Kompetence pracovní 
- učitel vede žáky k organizování a plánování učení 
- učitel vnímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky 
- učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů 

 
 
 
 

Cizí jazyk - Anglický jazyk 

Charakteristika vyučovacího předmětu  - 1. stupeň 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 

Vzdělávací obsah předmětu: 
 
Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečnosti, které přesahují oblast zkušeností 
zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro 
komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Osvojování cizího jazyka přispívá ke 
snižování jazykové bariéry a zvyšuje tak mobilitu jedince v jeho osobním životě, v dalším studiu 
a v jeho budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života a 
kulturní tradice v jiných zemích. Podporuje prohlubování vědomí vzájemného mezinárodního 
porozumění a tolerance, otevírá cestu pro spolupráci škol v mezinárodních projektech. 
Primárně je kladen důraz na verbální komunikaci, nácvik poslechu s porozuměním, správnou 
výslovnost a nácvik ústního projevu v běžných každodenních situacích. Žáci se učí správně 
používat gramatické obraty, pracují s obrazovým materiálem v učebnicích, pracovních sešitech a 
na interaktivní tabuli.  
 

Časová dotace: 
  

1. ročník – 2 hodiny týdně 
2. ročník – 2 hodiny týdně 
3. ročník – 3 hodiny týdně 
4. ročník – 4 hodiny týdně 
5. ročník – 4 hodiny týdně 
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Místo realizace: učebny školy, okolí školy 
 
 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že 
vede žáka k:   
- chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj 
národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a 
nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání 
 - rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potencionálního zdroje 
pro rozvoj osobního i kulturního bohatství 
- vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k 
získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů 
 - zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení 
pozitivního vztahu k jazyku v rámci intelektuální komunikace 
- samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a 
literárními prameny i s texty různého zaměření 
 - získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako 
prostředku prosazení sebe sama 
 - individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k 
rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém 
textu a k rozvíjení emocionálního vnímání.    
 

 

Charakteristika výuky: 
 
Výuka anglického jazyka v 1. období tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. Proto je v tomto 
období nejdůležitější probuzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření pozitivního vztahu k učení 
cizímu jazyku. Abychom toho dosáhli, musí být vyučovací hodiny angličtiny v průběhu celého roku 
prostoupeny zajímavostmi a pro žáky poutavými činnostmi, hrami a písničkami. Při výuce je třeba 
pracovat s vhodnými učebnicemi a pomůckami zpracovanými přiměřeně k věku dítěte. 

V tomto období se snažíme, aby žák porozuměl vyslechnutému sdělení, uměl ho opakovat, aby 
uměl použít naučená slova v jednoduchém spojení, aby dovedl základní slova a jednoduché věty 
přečíst a slova i zapsat, popřípadě k nim nakreslit obrázek.  

Výuka jazyka vychází z jeho praktického použití. Výklad pravidel gramatiky je omezen na 
nezbytně nutné minimum potřebné k tvorbě jednoduchých vět. Slovní zásoba je volena především 
z okruhu zájmů dětí tohoto věku. Slova jsou vázána do vzájemných souvislostí. Upevňování, 
procvičování a využití slovní zásoby v jednoduchých větách spojujeme vždy s činnostmi 
s konkrétním předmětem, obrázkem – s tzv. názorem, a to v každé hodině. To je základem k tomu, 
aby se anglickému jazyku učil každý žák s chutí a věřil, že bude mít úspěch. Využíváme zvukových 
nahrávek, anglických říkanek a písniček, z nichž některé se žáci učí zpaměti. 

VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ 1. – 3. ROČNÍK 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk je v 1. období zaměřeno na: 
 
-         získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto     
          předmětu 
-         osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využití účinné  
          komunikace v cizím jazyce 
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-         získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce 
-         porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení  
          na úrovni osvojených znalostí 
-         poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o  
         zemích studovaného jazyka a k práci s nimi 
-         pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného  
           porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných    
          národů. 
 
Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové 
podoby angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem v učebnici a v 
pracovním sešitě. V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou výslovnost rodilých 
mluvčích. Bohatě jsou využívány jednoduché říkánky, písně, nacvičování dialogů a konverzace. 

Formy realizace: 

Ve vyučovací hodině: kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, 
reprodukce textu v písemné a ústní formě, je kladen důraz i na samostatnou práci žáků, práci se 
slovníkem a  jiné vyhledávání informací. Součástí vyučování jsou  hry, soutěže, recitace, zpěv, 
výukové programy na PC. 

  

 

Výchovně vzdělávací cíle: 
 

– motivovat žáky k zájmu o anglický jazyk, učit se vnímat a napodobovat melodii a rytmus 
anglického jazyka 

– poznávat a prakticky používat základní pravidla výslovnosti 

–  naučit žáky základní slovní zásobu z jim blízkých oblastí (činnosti s obrázky nebo 
předměty) 

- naučit žáky jednoduchá základní pravidla gramatiky a základní zdvořilostní fráze 

– základní fráze a obraty procvičovat s pomocí CD a manuálních činností zahrnutých 
v pracovním sešitě 

– s pomocí obrázků nebo předmětů vytvářet a obměňovat první krátké rozhovory 

– rozumět jednoduchým pokynům v anglickém jazyce a reagovat na ně 

– vést žáky k získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené jednoduché texty v anglickém 
jazyce 

– získávat první poznatky o zemích, kde se mluví anglicky 

– postupně začít chápat význam znalosti angličtiny pro život 

– aktivní účastí žáka na výuce anglického jazyka ho vést ke schopnosti jednoduše 
komunikovat s využitím prvních poznaných slov a frází 

 

Při vyučování anglickému jazyku ve 3. ročníku vyučujeme: 
a) komunikační dovednosti 

b) slovní zásobu, čtení a porozumění řeči psané; porozumění řeči mluvené, 

c) mluvnici a pravopis 

d) základní poznatky o anglicky mluvících zemích 
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VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ 4. - 5. ROČNÍK 
 

Výchovně vzdělávací cíle: 
 
Upevnit vědomosti získané v 1. - 3. ročníku, rozvinout tyto vědomosti a využít je pro požadavky 
Společného evropského referenčního rámce, jazyková úroveň A1. 
Základní idiomy a konverzační dovednosti procvičovat s pomocí audio CD, které je součástí 
pracovního sešitu, a manuálních činností, pro které má učitel k dispozici didaktické hry. 
Nacvičovat porozumění jednoduchým otázkám v anglickém jazyce a reakci na ně. 
Vést žáka ke schopnosti představit se ústně i písemně v anglickém jazyce a jednoduše vysvětlit 
kdo je, kde žije, co má rád, v jaké žije rodině. 
Aktivní účastí v nácviku mluvení, porozumění, čtení a psaní vytvořit u žáků sebevědomí, že se 
dokážou uplatnit i v cizině. 
Žák získá základní schopnost domluvit se v anglickém jazyce dle požadavků společných pro 
všechny země Evropské Unie na jazykové úrovni A1.  
Dále: 

čte s pomocí slovníku jednoduchý text, 
vyhledá informace v jednoduchém textu, 
napíše jednoduchý dopis nebo pozdrav, vyplní formulář v angličtině. 

 

 

Charakteristika výuky: 
 

            Výuka anglického jazyka ve 2. období navazuje na získané vědomosti a dovednosti v prvním 
období a dále je rozvíjí a prohlubuje. 
 Žáci v průběhu 2. vzdělávacího období získají základ pro další výuku anglického jazyka.  Ve výuce 
AJ používáme učební materiály nakladatelství Cambridge. Učebnice, pracovní sešity, doplňující 
materiály a učební pomůcky umožňují žákům snadno zvládnout přiměřené množství učiva, 
prostřednictvím písniček, zajímavých didaktických her, příběhů vhodných k dramatizaci. 
Zařazeny jsou také odkazy na webové stránky, které vtáhnou dítě do cizojazyčné reality a motivují 
ho k práci s cizím jazykem. Zpracování učebních materiálů a jejich názornost vede učitele i žáka 
k činnostnímu učení.  

 

Klíčové kompetence:   

 
Kompetence k učení   
- poznává smysl a cíl učení cizího jazyka, má k němu pozitivní vztah 
Kompetence k řešení problémů             
- řeší každodenní situace v cizím jazyce   
Kompetence komunikativní    
 - zformuluje myšlenky do jednoduchých vět 
- snaží se porozumět jednoduchému sdělení v cizím jazyce 
Kompetence sociální a personální              
- podílí se na utváření příjemné atmosféry ve skupině 
- poskytne pomoc, radu   
Kompetence občanské    
Poznává zvyky, tradice a kulturu v anglicky mluvících zemích 
Kompetence pracovní               
-vyhledává ve slovníku, pracuje s ním samostatně 
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Matematika a její aplikace 

Matematika 
 

Vzdělávací období 1. – 3. ročník 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické 
okruhy. V tematickém okruhu Čísla a početní operace si žáci osvojují pojem čísla jako určitého 
počtu věcí, dovednost provádět aritmetické operace a učí se propojit počet operaci s reálnou 
situací. V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty si žáci uvědomují změny a 
závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna 
může mít i nulovou hodnotu. Orientují se a sami dokážou vytvářet jednoduché tabulky i grafy. 
V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické 
útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti tvarů, které se 
vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině, učí se porovnávat, 
odhadovat, měřit délku, obvod a obsah a zdokonalovat svůj grafický projev. Matematika na 1. 
stupni je založena na rozvoji vlastních zkušeností žáka vychází z přirozené touhy dětí mladšího 
školního věku počítat, kreslit, modelovat. Matematika by měla žáka vybavit tak, aby ji dokázal 
bez obtíží používat v praktickém životě. Hlavním cílem je naučit žáka chápat matematické 
postupy a ve spojení s jazykovým vzděláváním rozvíjet logické myšlení. 
 
Za zcela zásadní ve výuce matematiky považujeme konstruktivistický přístup učitele. Žáci pod 
vedením pedagoga objevují různé způsoby řešení úloh, diskutují o výsledcích i postupech, 
formulují poznatky svými slovy. Učitel netrvá na jediném možném řešení, oceňuje různé postupy 
řešení zadaných úloh. Při řešení slovních úloh postupujeme od izolovaného modelu k modelu 
generickému. Učitel následně matematické pojmy upřesňuje. Žáci jsou podporování 
v samostatnosti, ve vytváření vlastních úloh, jsou zapojovány do matematických soutěží a 
olympiád. Učitel má k dispozici doplňující úlohy pro nadané děti. 
 
Časová dotace: 

1. ročník – 4 hodiny týdně 
2. ročník – 5 hodin týdně 
3. ročník – 4 hodiny týdně 
4. ročník – 5 hodin týdně 
5. ročník – 5 hodin týdně 

 
Místo realizace: učebny školy, okolí školy 
 
Formy realizace: problémové vyučování, četba, vysvětlování, rozhovor, projekty, výklad, 
samostatná práce, práce ve dvojicích, skupinová práce, pozorování, praktické činnosti. 
 

Cílové zaměření oblasti:  
 

- využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady, 
měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace 

- rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojování si nezbytných 
matematických vzorců a algoritmů 

- rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné 
argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů 
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- rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních 
matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na 
základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů 

- vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení 
úloh) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu 

- vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění, k rozvíjení zkušenosti 
s matematickým modelováním (matematizací reálných situací), k vyhodnocování 
matematického modelu a hranic jeho použití; k poznání, že realita je složitější než její 
matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace a jedna 
situace může být vyjádřena různými modely 

- provádění rozboru modelu a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného 
postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem 
k podmínkám úlohy nebo problému 

- přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, 
prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu 

- rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace 
z běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi; k poznávání možností 
matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby 

- rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné 
sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a 
přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo 
pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
- operuje s obecně užívanými termíny, znaky, symboly a vytváří si komplexní pohled na 

matematické jevy 
- získané výsledky porovnává, posuzuje a vyvozuje z nich závěry 
- vyhledává a využívá informace v praktickém životě 

Kompetence k řešení problémů 
- samostatně volí vhodné způsoby řešení, nachází vhodné, podobné a odlišné znaky, 

objevuje různé způsoby řešení 

Kompetence komunikativní 
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, zapojuje se do diskuse 

Kompetence sociální a personální 
- spolupracuje ve skupině, spolupracuje s druhými při řešení daného problému, 

respektuje jiné názory 

Kompetence občanské 
- chápe základní principy společenských norem, je si vědom svých práv a povinností ve 

škole i mimo školu 

Kompetence pracovní 
- používá bezpečné materiály, nástroje a vybavení, dodržuje pravidla, plní povinnosti 
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Vzdělávací období 4. – 5. ročník 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
 

Při výuce matematiky nelze stanovit přesnou hranici mezi etapou vytváření konkrétních představ 
a mezi etapou vytváření pojmů. Je to hlavně proto, že přechod k abstrakci trvá téměř u všech žáků 
dlouho a neprobíhá u všech stejně. Činnostní výuka matematice i v tomto období umožňuje, aby 
si žáci matematické pojmy osvojovali správně a s co nejmenší námahou. Proces abstrakce 
usnadňují žákům pomůcky, kterými si znázorňují, stejně jako v minulých letech, nové a dosud 
neosvojené početní situace. Proces abstrakce urychlují též nákresy, náčrty a geometrická 
zobrazení, ukazující vztahy mezi údaji v úloze. 

Mnoho pojmů se i v tomto období utváří ve vědomí žáků postupně, na základě soustavně 
prováděných činností, neustálým obohacováním dosavadních představ. Ve vzájemné souvislosti 
se přitom rozvíjí celá řada pojmů současně: pojem čísla, pojem desítkové soustavy, pojem 
početních výkonů. Přitom se více dbá na praktické použití pojmů než na vyslovování definicí. Jde 
hlavně o to, aby se představy žáků o číslech obohacovaly, aby chápali význam desítkové soustavy, 
aby dovednost početních výkonů s přirozenými čísly využívali při řešení slovních úloh a početních 
situací z běžného života a dovedli dobře úsudkově rozlišovat, kdy který početní výkon použít. Tyto 
dovednosti pak můžeme rozvíjet předkládáním různých výhod v počtech a zjednodušováním 
výpočtů. 

V celém 2. období jsou žáci ve výuce matematiky podněcováni k sebedůvěře, učí se 
různými způsoby kontrolovat výpočty, uvažovat o možnostech výsledků, odhadovat. Jsou tak 
soustavně vedeni k sebekontrole a sebehodnocení. 
 

Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je tvořena čtyřmi tematickými okruhy: 
a) Číslo a početní operace: 

V tomto tematickém okruhu si žáci 4. a 5. ročníku prohlubují dovednosti základních početních 
operací s přirozenými čísly. Na základě činností zvládli žáci v 1. období dobře numeraci do sta i do 
tisíce, mají správně vytvořený základ k chápání desítkové soustavy. Zpaměti sčítají a odčítají do 
sta a na základě analogie v první stovce počítají i jednoduché příklady v oboru do tisíce. Mají 
činnostně vytvořené konkrétní představy o násobení a dělení. Zvládli všechny spoje malé 
násobilky a dělení beze zbytku v oboru násobilek. Malá násobilka i dělení beze zbytku jsou 
procvičeny, ale jejich zautomatizování je třeba se nadále věnovat. Žáci se dále seznámili s tím, jak 
zpaměti násobit dvojciferné číslo jednociferným, poznali i dělení v oboru násobilek se zbytkem. 
Z písemných algoritmů se setkali s písemným sčítáním a odčítáním a násobením čísla 
jednociferným činitelem. Tuto dovednost je třeba přenést do rozšířeného číselného oboru přes 
tisíc. Při písemném počítání se opíráme o znalosti písemných algoritmů oboru do tisíce a znalost 
desítkové soustavy. K tomuto učivu nepřistupujeme jako k nové látce, ale necháme žáky do 
písemných algoritmů: sčítání, odčítání a násobení jednociferným činitelem vstupovat samostatně 
a individuálně (žáci se tak učí jeden od druhého pod dohledem učitele). Zpaměti se v oboru přes 
tisíc počítá jen výjimečně a to jen s takovými čísly, která obsahují jen jednu nebo nejvýše dvě 
číslice různé od nuly.  

Novou látkou, kterou mají žáci v tomto období v okruhu početních operací dobře 
zvládnout, je písemné násobení dvojciferným činitelem, dělení se zbytkem zpaměti a písemné 
dělení jednociferným dělitelem. Žáky je třeba seznámit i s písemným násobením trojciferným 
činitelem a písemným dělením dvojciferným dělitelem, se čtením a zápisem zlomků, převádění 
zlomků na desetinná čísla, se sčítáním a odčítáním zlomků se stejným jmenovatelem. 

 
Do výuky můžeme v tomto tematickém okruhu vhodně zařazovat i kalkulačku. Může 

sloužit např. ke kontrole výsledků příkladů na písemné algoritmy, k výpočtům úloh z běžného 
života. Je třeba uvážit i to, že u písemného počítání jde jen o zvládnutí jednoduchých algoritmů, 
které se dají v hodině procvičit na jednom či dvou příkladech, provázených komentářem žáků. Je 
mnoho důležitějšího učiva, které je třeba do vyučovacích hodin v tomto období zařazovat. Např.: 
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zaokrouhlování, odhady, rozlišování úsudků, tak jak je uvedeno v dalších okruzích matematiky 
tohoto období. 
 

b) Závislosti, vztahy a práce s daty 
Úkolem stanoveným v  tomto okruhu je vyhledávat, sbírat a třídit různé údaje, se kterými se 
v životě žáci setkávají. Orientovat se v jednoduchých tabulkách, číst z nich údaje, využívat je k 
porovnávání i výpočtům a naučit se též vyhledané údaje sestavovat do tabulek. Žák dále poznává 
i různé diagramy, seznamuje se s grafy a učí se v nich orientovat.  

Učivo tohoto okruhu nebudou v žádném případě zvládat všichni žáci stejným tempem. Je proto 
třeba u těchto úloh k žákům přistupovat diferencovaně, nechat je o problematice úloh a 
závislostech mezi veličinami často hovořit, dát všem čas k pochopení těchto záznamů. Se záznamy 
údajů vyjádřenými diagramy a grafy se budou žáci v životě velmi často setkávat. Takovým úlohám 
je třeba ve výuce věnovat pozornost a neopomíjet je. Dají se přitom dobře využít mezipředmětové 
vztahy, např.: výsledky některých pokusů z  přírodovědy, přehledy některých měření 
z pracovních činností, tabulky sportovních výkonů z tělesné výchovy aj. Tabulkově jsou 
uspořádány také jízdní řády, v nichž se žáci učí hledat. Mnohé informace v encyklopediích jsou 
rovněž uspořádány do diagramů a tabulek 

 c) Geometrie v rovině a prostoru 
Geometrie se ve 4. a 5. ročníku vyučuje již pravidelně, obvykle v samostatné vyučovací hodině, 
zařazované do rozvrhu každý týden. Vyžaduje-li to téma učiva, zařazujeme geometrické učivo do 
části hodiny aritmetiky. Některé partie učiva spolu velmi úzce souvisí. 

Základní útvary v rovině a prostoru, které má žák v 2. vzdělávacím období zvládnout a rozlišovat, 
jsou určeny v očekávaných výstupech RVP ZV. Činnostní učení geometrie vytváří jasné představy 
žáků o útvarech v rovině a jejich vzájemné poloze, podporuje rovněž rozvoj správné prostorové 
představivosti žáků. Od žáků v tomto období nežádáme, aby se učili definice nebo aby vlastnosti 
útvarů odříkávali zpaměti. Vedeme je k tomu, aby obrázek nebo model dovedli popsat svými slovy. 
Také rýsování základních útvarů v rovině spojujeme vždy s hovorem žáků o narýsovaném, k tomu 
přidáváme i rýsování poznaných útvarů podle jednoduchého popisu. 

Základní představy o geometrických obrazcích a tělesech získává žák bezprostředně názorem, 
nelze předpokládat, že by si je mohl představit z definic. Základní jednotku délky 1 m je potřeba 
mít ve třídě vyznačenou na určitém místě (vodorovně i svisle), žáci potřebují získat dobrou 
představu metru k odhadům délek i k základním převodům jednotek délky. 

 Při výuce obvodu a obsahu obrazců vycházíme z konkrétních situací kolem nás. Žáci snadno 
pochopí, že obvod obrazců se určuje jako součet délek jeho stran.Vytvoření jasné představy 
obsahu obdélníka jako počtu shodných jednotkových čtverců, kterými se dá daný obdélník pokrýt, 
se dá provést jen činností samotných žáků a hovorem o této činnosti. Na toto učivo stejným 
způsobem navazuje výuka geometrie i fyziky v 6. ročníku. Teprve když žák získá konkrétní 
představu o obsahu obdélníka, dokáže s porozuměním řešit i slovní úlohy z praktického života. 
Provádí-li žáci samostatně činnosti patřící k tomuto učivu, vytvoří si jasné konkrétní představy a 
rozlišování obvodu a obsahu obdélníka nebo čtverce jim pak nečiní žádné problémy. 

Cílem výuky geometrii v tomto období je tedy: 

a) rozeznávat navzájem základní geometrické obrazce a rozpoznávat je na předmětech 

b) správně načrtnout, vystřihnout i narýsovat čtverec, obdélník a libovolný trojúhelník  

c) stanovit velikost obvodu čtverce, obdélníka a jiných čtyřúhelníků a narýsovaných trojúhelníků 
měřením a výpočtem, uvědomovat si, že obrazce zaujímají určitou plochu, kterou lze srovnávat se 
zvolenou jednotkou obsahu 

Geometrie je v učebních osnovách obou ročníků spojena s výukou výtvarné výchovy, kde žáci také 
zobrazují rovinné útvary. Poznávání geometrických útvarů tedy prolíná oběma předměty. Žák 
poznává, že osvojené znalosti z matematiky potřebuje v různých vyučovacích předmětech i při 
řešení mnoha úloh z praktického života.  
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d) Slovní úlohy 
         Jedním z nejdůležitějších úkolů při výuce matematiky ve  2. vzdělávacím období je podpořit 
a rozvíjet schopnost žáků uvažovat a samostatně řešit jednoduché slovní úlohy zpaměti. Žáky je 
třeba postupně dovést i k  samostatnému řešení zapsaných slovních úloh s jedním nebo dvěma 
početními výkony. Abychom tohoto cíle dosáhli, máme pro všechny žáky k dispozici soubory úloh 
s tématikou z různých oborů lidské činnosti, které jsou žákům blízké.  

Protože soustavné řešení slovních úloh výrazně přispívá k rozvoji myšlení žáků, je třeba 
slovním úlohám ve 4. a 5. ročníku věnovat nejméně polovinu času určeného k výuce matematiky 
v tomto vzdělávacím období. Slovní úlohy zařazujeme souběžně s numerickým počítáním. 
Využíváme gradované úlohy – žáci si sami můžou zvolit obtížnost úlohy. Tímto cíleně vedeme žáky 
k samostatnosti, vlastnímu úsudku a sebehodnocení. 

V tomto období vedeme žáky k samostatnému úsudku při řešení slovních úloh a dbáme 
přitom na zapojení všech žáků do výuky. Je třeba cvičit smysly žáků, předkládat jim nadále nové 
typy úloh pomocí konkrétního názoru, zadávat jim k pozorování různá schémata, grafy a tabulky. 
Žáky nechat objevovat vše, na co mohou přijít sami, dbát na jejich samostatnost při činnostech, 
přizpůsobovat vyučovací postup jejich chápání, vzbuzovat zájem žáků zajímavými úlohami i 
jinými motivacemi. 
 
 

 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 
-          učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním mat. jazyka včetně symboliky, prováděním 
rozborů a zápisů při řešení úloh a zdokonaluje grafický projev, 
-          rozvíjí abstraktní, exaktní, kombinatorické a logické myšlení k věcné a srozumitelné 
argumentaci. 
Kompetence k řešení problémů 
-          učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebekontrole, k 
systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, 
-          učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného 
postupu, vyhodnocování správností výsledků. 
    
Kompetence komunikativní  
-          učí se přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně 
symboliky. 
, souvislému a kultivovanému projevu. 
Kompetence sociální a personální  
-          je veden ke kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím 
řešení matematických problémů, ke kolegiální radě a pomoci, 
-          učí se pracovat v týmu. 
 
 
Kompetence občanská  
-          při zpracovávání informací je veden ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, 
-          učí se hodnotit svoji  práci a práci ostatních, 
-          jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu, 
-          učí se vnímat složitosti světa. 
Kompetence pracovní 
-          vytváří si zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě, 
-           učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech 
-          má k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály. 
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INFORMATIKA 

VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ:   4. a 5. ROČNÍK 
 

Časová dotace: 
4. ročník – 1 hodina týdně 
5. ročník – 1 hodina týdně 
 

Místo realizace: učebna informatiky, kmenové učebny 
 
Digitální gramotnost 
 
Digitální gramotností rozumíme soubor digitálních kompetencí (vědomostí, dovedností, postojů, 
hodnot), které jedinec potřebuje k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání 
digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při svém zapojení do společenského 
života. 

 

Charakteristika výuky Informatiky v 2. vzdělávacím období: 
 
Vyučovací předmět Informatika je vyučován v 4. a 5. ročníku v rozsahu jedné vyučovací hodiny 
týdně. Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, ověřuje své 
hypotézy, diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, konstruuje své poznání. 
Není kladen naprosto žádný důraz na pamětné učení a reprodukci. 
Výuku orientujeme tak, aby žáci dovednosti a znalosti získávali výhradně na základě individuální 
nebo maximálně dvoučlenné skupinové práce s počítači, tablety, roboty apod. a používaným 
softwarem. Žáci provádějí takové činnosti, které vedou k získání základních znalostí a dovedností 
z oblasti práce s digitálními technologiemi výhradně uživatelského charakteru, ale tak, aby je 
mohli dále rozvíjet na druhém stupni základního vzdělávání. Cílem naší práce je vybavit žáka 
takovými kompetencemi, které mu umožní digitální technologie v budoucnosti cílevědomě 
využívat při učení a později též při organizaci svého života. Dovednosti získané ve vzdělávacím 
oboru Informatiky umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího 
softwaru a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. 
Získané dovednosti jsou digitální společnosti nezbytným předpokladem pro uplatnění na trhu 
práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní a zájmové činnosti. Nezbytnou součástí této 
vzdělávací oblasti je kybernetická bezpečnost, bezpečné užívání internetu.  

Klíčové kompetence 
Kompetence k učení 
- zadávanými úkoly jsou žáci vedeni 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 
Kompetence k řešení problémů 
- 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 
- žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce 
odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty 
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- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, 
náležitosti apod.) 
Kompetence sociální a personální 
- 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 
Kompetence občanské 
- žáci jsou seznamování 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 
- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 
- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 
 
Digitální kompetence 
 
Digitální kompetence chápeme jako průřezové klíčové kompetence, tj. kompetence, bez kterých 
není možné rozvíjet u žáků plnohodnotně další klíčové kompetence. 
 
Člověk, společnost a digitální technologie. 
Žák se zapojuje do společnosti prostřednictvím online aktivit, vyhledává příležitosti k osobnímu 
rozvoji a zvyšování kvalifikace prostřednictvím digitálních technologií a současně průběžně 
rozvíjí svou schopnost využívat nové digitální technologie a aktuální digitální prostředí. Vnímá a 
hodnotí potenciál i rizika zapojení digitálních technologií do různých procesů a v různých 
situacích a podle toho zodpovědně jedná. Žák identifikuje problémy a možnosti jejich řešení 
pomocí digitálních prostředků. Zvažuje a kriticky hodnotí různá řešení problémů, v případě 
potřeby přizpůsobuje digitální nástroje pro konkrétní postupy. 

 
Tvorba digitálního obsahu. 
Žák vytváří obsah v různých formátech, s využitím různých digitálních médií. Upravuje a 
vylepšuje obsah, který sám vytvořil a/nebo který vytvořili jiní, vyjadřuje se prostřednictvím 
digitálních médií a technologií. Obohacuje a přepracovává stávající zdroje k vytvoření nového, 
originálního a relevantního obsahu a znalostí. 

 Informace, sdílení a komunikace v digitálním světě. 
Žák vyhledává, posuzuje, získává, spravuje, sdílí a sděluje informace. K tomu volí postupy, 
strategie a způsoby (formáty), které odpovídají konkrétní situaci a účelu. 
 
 
Informatické myšlení 
 
Informatické myšlení pojímáme jako způsob uvažování, které jedinci umožňuje rozpoznávat 
informatické aspekty světa a využívat informatických prostředků k porozumění a uvažování 
o přirozených i umělých systémech a procesech. 
Informaticky myslící žák při řešení nejrůznějších životních situací cílevědomě a systematicky 
volí a uplatňuje optimální postupy. K tomu využije schopnosti: 
 
 Rozpoznávat a formulovat problémy s ohledem na jejich řešitelnost 
Žák si průběžně všímá, co v jeho okolí lze zlepšit. Nebere současný stav za daný a konečný. Na 
druhé straně si klade otázku, zda daný problém či úkol za řešení stojí (např. vzhledem 
k vynaloženému úsilí či prostředkům). Zamýšlí se, jestli řeší skutečnou potřebu, nebo jen nějaký 
její projev. Už při formulaci problému (resp. plánovaného cíle) dbá např. na dostatečně přesný 
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popis, aby bylo možné řešení vyhodnotit, na technologické limity současné i principiální, na 
dostupnost informací potřebných pro řešení. 

Získávat, zaznamenávat, uspořádávat, strukturovat, předávat data a informace 
Číselné hodnoty, texty, multimédia a libovolné další informace lze zaznamenat jako posloupnosti 
znaků, ať už jsou to písmena přirozeného jazyka nebo bity v elektronických zařízeních. Různé 
přístupy ke kódování informací se ale vzájemně liší a každý se hodí pro jinou situaci. Různá 
kódování ale zachovávají různé množství informace, jsou různě úsporná, různě pracná, různě 
odolná proti chybám při přenosu informace atd. Podobně se mezi sebou liší různé způsoby 
organizace informací. Žák tyto principy chápe a využívá ve svůj prospěch, ať už pracuje s 
informacemi v elektronické podobě nebo jinak. 

 Rozkládat systémy a procesy na části, odhalovat jejich vztahy a strukturu, modelovat 
situace 
Modelování je nutné pro jakékoliv uvažování o světě. Chceme-li o čemkoliv hovořit, určíme 
nejprve základní pojmy. Tím zároveň rozhodujeme, co je pro naše úvahy důležité, a co nikoliv. 
Pojmy, jejich vztahy a struktura pak tvoří model, s nímž pracujeme namísto reality podobně, 
jako když nejprve hledáme cestu v mapě, místo abychom hned skutečně cestovali. 

Žák zná paletu běžně používaných typů modelů pro různé příležitosti (např. přímá úměrnost, 
graf, vývojový diagram, stavový prostor, relační databáze a mnohé další) a vhodně je využívá. 
Uvědomuje si, že model realitu plně nevystihuje, a při jeho vytváření pečlivě volí mezi přesností 
a jednoduchostí s ohledem na jeho účel. 

 Vytvářet a formulovat postupy a řešení, která lze přenechat k vykonání jinému člověku 
nebo stroji 
Možnost předat práci je samozřejmě užitečná, pokud chceme daný čas využít jiným způsobem. Je 
ale nutná také když např. potřebujeme, aby různí lidé dosahovali stejného výsledku, nebo 
dokonce aby stejná práce mohla probíhat na libovolně mnoha místech zároveň. Takovou práci je 
potřeba popsat jako jednoznačný postup zcela jednoduchých kroků, který spolehlivě dovede ke 
stejnému výsledku. Popsaný postup lze potom přenechat i strojům, a tím např. dále snížit 
chybovost nebo zvýšit efektivitu. Takové postupy jsou hlavním předmětem studia informatiky a 
nazýváme je algoritmy. 

Žák zná vlastnosti algoritmů a rozumí jejich výhodám a nevýhodám, na základě toho se 
rozhoduje, které problémy bude algoritmicky řešit. Je schopen nejen postupovat podle 
algoritmů, ale také algoritmy opravovat, upravovat pro jiný účel, popř. vytvářet úplně nové. 

Žák na základě popisu výchozí a cílové situace rozloží problém na části a určí jednotlivé kroky 
postupu. Využije přitom koncepty z programování jako podprogramy, proměnné, rozhodování a 
opakování. Zároveň musí umět rozeznat, jestli je výsledný postup algoritmický, neboli jestli 
splňuje výše uvedené požadavky. Kromě popisu algoritmu svými slovy umí využít i další 
možnosti, např. vývojové diagramy či různé programovací jazyky (viz následující odrážku). 

 Vytvářet formální popisy skutečných situací a pracovních postupů 
Na rozdíl od přirozené řeči, formální zápisy podléhají přesným pravidlům. To přispívá stručnosti 
vyjádření, pomáhá předejít víceznačnosti a umožňuje automatické zpracování. Proto je užitečné 
umět s formálními jazyky pracovat, nehledě na to, co je jimi vlastně popisováno - webové 
stránky, počítačové programy či hudba. Informaticky myslící žák čte význam formálních zápisů, 
kontroluje jejich správnost (zápisu i významu), zápisy upravuje i sám tvoří. 

Testovat, analyzovat, vyhodnocovat, porovnávat a vylepšovat uvažovaná řešení 
informaticky myslící žák nehledá jen nějaké libovolné řešení. Hledá řešení nejlepší vzhledem ke 
kritériím, která jsou v dané situaci na místě: někdy je potřeba řešení nejrychlejší, někdy nejméně 
pracné, někdy třeba takové, které umožňuje reagovat na měnící se situaci. Informaticky myslící 
žák je proto zvyklý systematicky vyhodnocovat dostupné možnosti jak logickým odvozováním, 
tak přímým zkoušením a ověřováním nanečisto. Díky takto získaným poznatkům pak může 
řešení jednak vylepšovat a jednak různá řešení porovnat a rozhodnout výsledný postup. 
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Umění a kultura   
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 
 
Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální vnímání světa a 
odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu. Vzdělávání v této oblasti 
přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem. Oblast Umění a kultura 
je zastoupena vzdělávacími obory Hudební výchova a Výtvarná výchova.  
  

 

Hudební výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň   
V hodinách hudební výchovy se snažíme vytvářet u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich 
hudebnost, podporovat schopnost hudbu emocionálně prožít a poskytovat vhled do hudební 
kultury. Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj hudebních schopností a individuálních 
hudebních dovedností – sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, 
hudebně tvořivých, poslechových a pohybových. 
 

Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř oblastí:  
Vokální činnost – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu  
Instrumentální činnost – hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci 
Hudebně pohybová činnost – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty  
Poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob 

 

Formy realizace: Žáci využívají audiovizuální techniku (interaktivní tabuli) a různé 

dostupné vyučovací pomůcky, učebnice a zpěvníky. Učitelka používá hudební nástroje – 

klavír, flétnu. 

Časová dotace: 1. – 5. ročník – 1 hodina týdně  

Místo realizace: učebna 

Výchovně vzdělávací cíle: 
–naučit žáky čistě a výrazně zpívat lidové i umělé dětské písně v hlasovém rozsahu 

přiměřeném žákům mladšího školního věku 

–nacvičit správné dýchání a tvoření tónů 

–rozvíjet hudební sluch a paměť na melodii i slova 

–učit rozlišovat a udržovat určitý rytmus 

–rozvíjet hudebnost zařazováním poslechu lidových písní i poslechu hodnotné vážné hudby 
vhodné pro tento věk a vést žáky k zájmu o hudbu 

–poznat a dbát o rozvoj talentovaných žáků 

–probouzet u žáků zájem o vlastní pěvecké a hudební aktivity 
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Charakteristika výuky: 
 

Hlavními složkami hudební výchovy jsou zpěv a poslech hudby. Těžištěm hudebně-výchovné 
práce je zpěv. Láska k hudbě se nejsnáze probouzí zpěvem, neboť při něm je žák aktivní a tvořivý. 
Zpívaná píseň nejlépe rozvíjí pěvecké i hudební dovednosti a návyky žáků. Nejčastější formou 
tohoto  období   je  zpěv  jednohlasný.  Učitel dbá individuálních zvláštností dětského hlasu, vede 
žáky k tomu, aby zpívali čistě, lehce a bez křiku. Dále je třeba pamatovat na to, aby rozsah a poloha 
písní odpovídaly rozsahu a poloze dětského hlasu. V hudební výchově je třeba střídat činnosti tak, 
aby děti nezpívaly po celou vyučovací hodinu. 

Výběr písní má být rozmanitý, má napomáhat hlasovému výcviku. V tomto období jsou pro zpěv 
nejvhodnější lidové písně, dětmi oblíbené písně umělé.. Současně s výcvikem pěveckých 
dovedností rozvíjí zpěv hudební sluch žáků, jejich smysl pro čistou intonaci a rytmus.  Smysl pro 
rytmus snadno a dobře rozvíjíme častým zařazováním jednoduchých doprovodných nástrojů 
(dřívka, bubínek, tamburína, činely apod.) ke zpěvu žáků. Vnímání hudby se rozvíjí v celé 
hudebně-výchovné práci, nejvýrazněji při poslechu hudby. Poslechem se učí žáci hudbu citově 
prožívat a soustředit se. Přitom jsou žáci vedeni k tomu, aby vyjadřovali a srovnávali své dojmy 
z poslechu hudebních skladeb.  

Zpěv by se měl stát pro děti přirozenou potřebou pro vyjádření pohody a radosti, a to i v jiných 
předmětech než HV. Proto výuku hudební výchovy vedeme tak, aby se stala pro žáky příjemnou a 
oblíbenou. K dobrému rozvíjení pěveckých dovedností žáků v tomto období velmi dobře 
napomáhá každodenní zpěv zařazovaný v průběhu vyučování jako doplněk učiva nebo jako 
příjemná relaxační chvilka.   

Ve zpěvu i poslechu je nezbytné se vracet k probraným písním a skladbám. Jen tak žák může dobře 
zvládnout melodii a slova písně, zapamatovat si hudební skladbu. Stále zdokonalovanou 
reprodukcí písní a opakovaným poslechem se prohlubuje vztah žáků k hudebním dílům i intenzita 
jejich estetického prožitku.  Při výuce hudební výchovy je třeba věnovat pozornost hudebně 
nadaným žákům, dbát o jejich další rozvoj, doporučovat zájmovou činnost. Zpěvem, poslechem, 
jednoduchým doprovodem písní na dětské hudební nástroje a pohybovým projevem se stávají 
děti aktivními provozovateli hudby. 

Klíčové kompetence:   

 

Kompetence k učení: 

Nenásilnou formou vedeme žáky k posilování paměti (texty písní). 

Vedeme žáky k užívání správné terminologie a symboliky. 

Kompetence komunikativní: 

Vedeme žáky k vzájemnému naslouchání a citlivému vnímání poslechových skladeb. 

Využíváme námětů, názorů, zkušeností žáků. 

Kompetence sociální a personální: 

Umožňujeme každému žáku zažít úspěch. 

Kompetence k řešení problému: 

Vedeme žáky ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby. 
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Kompetence občanská: 

Vedeme žáky k pocitu sounáležitosti s českou národností (lidová píseň, hymna). 

Připravujeme se žáky kulturní vystoupení v obci (vánoční besídka, vítání občánků, zlaté svatby). 

Kompetence pracovní: 

Učíme žáky využívat jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře. 

Učíme žáky vyjadřovat hudbu pohybem.  

Výtvarná výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu   
 
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným 

nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, 

vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuálních zkušeností žáka a 

umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova je postavena na 

tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova 

vizuálně obrazné prostředky. Tvůrčími činnostmi založenými na experimentování je žák veden 

k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se do procesu tvorby a 

komunikace. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti: 
- pochopení umění 

- chápání umění a kultury a jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti 

lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorny; k rozvíjení tvůrčího 

potenciálu 

- spoluvytváření vstřícné podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání 

uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech; k tolerantnímu 

přístupu k různým kulturním hodnotám 

- uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, 

k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování 

emocionálního života 

- zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu 

nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům 

v mnohotvárném světě 

Časová dotace: 
1. ročník – 1 hodina týdně 

2. ročník – 1 hodina týdně 

3. ročník – 2 hodiny týdně 
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4. ročník – 2 hodiny týdně 

5. ročník – 1 hodina týdně 

 

Místo realizace: učebna, příroda, galerie, muzeum. 

 

Formy realizace: experimentování, výtvarná hra, volná tvorba, vnímání, interpretace, výtvarné 

soutěže, výstavy, samostatné práce, skupinové práce. 

 

VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ 1. - 3. ROČNÍK 
 

Výchovně vzdělávací cíle: 
– probouzet a rozvíjet schopnosti výtvarného vyjadřování žáků 

– rozvíjet tvořivé schopnosti žáků, pěstovat jejich estetické cítění a vkus 

– vytvářet základní pracovní návyky pro výtvarnou činnost žáků 

– vytvářet kladný citový vztah k výtvarnému umění 

– seznamovat žáky s výtvarnými nástroji, materiály a technikami 

– učit žáky pozorovat a vnímat krásu přírody, hovořit o svých pocitech a dojmech, pokusit se 
je výtvarně vyjadřovat 

– dát dítěti možnost osobitého výtvarného vyjádření určitého prožitku nebo představy 
neovlivněného vnuceným výtvarným vzorem 

– četbou, vyprávěným příběhem, hudbou, dramatickým dílem podněcovat a rozvíjet výtvarné 
představy žáků, dát možnost výtvarným projevům v různých technikách 

– výtvarně experimentovat, objevovat tvary věcí kolem nás, hra s linií s využitím různých 
plastických materiálů 

– výtvarně zobrazovat tvary předmětů na základě her s nimi 

– kreslením, malováním a modelováním rozvíjet tvarovou, barevnou i prostorovou 
představivost a jemnou motoriku 

– pozorovat a porovnávat jednoduché předměty, hledat jejich jednotlivé kvality – barevnost, 
pojmenovávat vlastnosti, tvary, hledat a odlišovat struktury 

– dbát na rovnoměrnost a vyváženost smyslových, citových a rozumových přístupů a jejich 
propojování s důrazem na rozvoj fantazie a svobodného subjektivního vyjadřování 

– učit se prezentovat svůj výtvarný projev a naslouchat sdělení druhých 

– využívat zkušeností žáků, učit je respektovat vzájemné odlišnosti ve výtvarném 
vyjadřování 

– dovedností získaných při výtvarných činností využívat při výuce prvouky, matematiky, 
českého jazyka i psaní a naopak 

– seznamovat žáky s ilustracemi v dětských knihách, poznávat nejznámější malíře – 
ilustrátory, mezipředmětové vztahy se čtením a literární výchovou 

• podílet se na výzdobě třídy, školy; učit se prezentovat své práce 

• příležitostně navštěvovat výstavy dětských výtvarných prací a výstavy výtvarných 
umělců v regionu 
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V 1. – 3. ročníku převládá spontánnost, bezprostřednost výtvarného projevu dítěte. Dítě kreslí 
rádo zpaměti, předlohám se vyhýbá. Jeho představy ho těší a snaží se je ztvárnit. Vhodná motivace, 
která předchází výtvarné tvorbě, podněcuje uvolnění dětské fantazie. Děti potom často tvoří 
s velkým zaujetím a prožívají velkou radost z toho, co vytvořily.  

Úlohou učitele je posilovat sebevědomí žáků, využívat jejich fantazii, rozvíjet ji, podporovat jejich 
vlastní výtvarné vyjadřování, podněcovat zájem o výtvarnou práci vhodnou motivací. V tomto 
období je vhodné, když mezi metody a formy práce zařazuje učitel co nejvíce různé hravé činnosti 
a experimentování. Výtvarná výchova dává žákům možnost se individuálně svou výtvarnou 
činností projevit, sami mohou různými výtvarnými prostředky ztvárnit své vidění světa. Je dobře, 
když svůj výtvarný projev mají žáci možnost obhájit, vysvětlit spolužákům a vyslechnout jejich 
názory. Často právě vzájemné hovory žáků o svých výtvorech mohou měnit jejich pohled na svět 
nebo určitou věc. Zde má učitel příležitost jemně usměrňovat a postupně působit na vytváření 
výtvarného vkusu žáků.  

Vedeme žáky k: 
– k svobodnému výtvarnému vyjádření 

– k uvědomování si krásy tvarů, barev a barevných kombinací, struktur 

– k postupné schopnosti samostatné volby výtvarné techniky (technologie), ke správnému 
zacházení s výtvarnými nástroji, barvami apod. 

– k účasti na utváření prostředí, ve kterém žijeme, učíme se 

Ve všech formách výtvarného projevu (v kresbě, malbě, grafice, modelování, prostorovém 
vytváření, v kombinovaných technikách) se projevuje dětská osobnost dítěte, jeho cítění a chápání 
světa kolem sebe. Téměř všechny námětové okruhy výtvarné výchovy obsahují základní vztahy 
k životu, prostředí a lidem, a proto souvisí blízce s výukou prvouky a vztahem žáků k životnímu 
prostředí. Učitelům se přímo nabízí možnost k mezipředmětovým vztahům a využití výtvarných 
činností žáků v různých malých projektech. Velmi vhodné je uplatňovat ve výuce náměty z žákova 
okolí, z dětského života z prostředí obce i školy. 

Při výtvarné tvorbě plné her, fantazie, spontánnosti, experimentů s technikami i materiály by 
nemělo v tomto období chybět ani výtvarné zpracování určitého konkrétního tématu (kresbou, 
malbou), které v některých pojetích pohledu na výtvarnou výchovu v tomto školním věku bývá 
poněkud zatlačováno do pozadí pro svou údajnou nevhodnost, obtížnost či přílišnou konkrétnost. 
Ale i tato oblast má v tomto období své místo a opodstatnění.  

Takové výtvarné práce mohou být dvojího druhu: 
–  na základě vlastní představy dítěte 

– podle skutečnosti 

Kresba z představy má zpočátku ilustrativní charakter, vypráví o bezprostředních zážitcích 
a zkušenostech žáků a o jeho citovém životě. Motivací k těmto kresbám může být prožitek z her, 
ze čteného textu, z osobního prožitku, z vycházky apod.  

Kresba podle skutečnosti vyjadřuje obvykle první dojem žáka z pozorování. Každý sleduje 
zpočátku něco jiného, někoho zaujme barva, jiného zaujmou detaily, někdo dovede zachytit linie 
pozorovaných věcí, někdo zase zachytí jejich funkci. Žák se postupně učí výtvarně uvažovat, 
pozorně vnímat skutečnost a výtvarně vystihnout její podobu. Proto již v tomto období můžeme 
začít i s kreslením věcí podle skutečnosti. Žáci samozřejmě nedokážou hned dokonale zachytit 
pozorovanou skutečnost. Spokojujeme se proto zejména s vystižením toho charakteru předmětu, 
který pozorujeme. Tyto kresby velmi vhodně využíváme nejen při výuce prvouky, ale i v hodinách 
matematiky, čtení a psaní. Mnohý žák se v mladším školním věku snáze vyjadřuje kresbou než 
slovy. Kresbou může např. snadno vyjadřovat porozumění čtené větě nebo čtenému příběhu, 
porozumění funkci pozorované věci (např. mlýnek, struhadlo). Tím výtvarná výchova přesahuje 
rámec předmětu jako takového. 

Na vytváření žákovského výtvarného vkusu a jeho vztahu k výtvarnému umění a výtvarným 
hodnotám má také vliv prostředí (rodina, škola, obec, její okolí), kde děti žijí. Nemalý vliv má i 
rozvoj techniky – fotografie, televize, video, počítače, které zprostředkovávají dětem spoustu 
podnětů, zážitků (pozitivních, ale v mnoha případech i negativních). Pak je třeba také takováto 
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témata do hodin výtvarné výchovy zařazovat a pomoci tak dětem přemíru podnětů zpracovávat, 
uvědomovat si jejich hodnotu, zaujímat k nim nějaké postoje, vnímat pozitivní i negativní.  
 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 
-         je vedení k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů 
-         využívá poznatky  v dalších výtvarných činnostech 
-         zaujímá a vyjadřuje svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření 

Kompetence k řešení problémů 
-         samostatně kombinuje vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných vyjádření 
-         přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímá k nim svůj 
postoj 
-         využívá získaná poznání   

Kompetence komunikativní  
-         zapojuje se do diskuse 
-         respektuje názory jiných 
-         pojmenovává vizuálně obrazné elementy, porovnává je, umí ocenit vizuálně obrazná vyjádření 
oblasti        

Kompetence sociální a personální 
-         umí tvořivě pracovat ve skupině 
-         respektuje různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost alternativního přístupu  
 

Kompetence pracovní 
-         užívá samostatně vizuálně obrazné techniky 
-         dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla 
 

Kompetence občanské 
- chápe a respektuje estetické požadavky na životní prostředí 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ 4. - 5. ROČNÍK 
 

Výchovně vzdělávací cíle: 
 - rozvíjet schopnosti výtvarného vyjadřování žáků, učit je vyjadřovat myšlenky, 
    představy a pocity výtvarnými prostředky  
 - umožnit žákům vnímat krásu okolního světa jako součást každodenního života 
  - rozšiřovat soubor užívaných technik a seznamovat žáky s dalšími výtvarnými nástroji 
   a různými materiály  
 - rozšiřovat soubor užívaných technik 
 - rozvíjet schopnost vnímat krásu přírody, vyjadřovat své pocity a dojmy a výtvarně je        
   zpracovávat 
 - rozvíjet přirozenou potřebu žáků vlastního výtvarného vyjádření  
 - rozvíjet individuálně tvořivé schopnosti žáků, 
 - pěstovat estetické cítění a vkus žáků 
 - sebepoznání, sebeuvědomění 
 - vést žáky ke schopnosti vnímat krásu lidového umění a dostupných uměleckých děl 
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 - vážit si kulturních hodnot a dovedností lidí 
 - rozvíjet schopnost žáků esteticky ovlivňovat své prostředí 
 - umožňovat konfrontaci osobních postojů s postoji jiných 
 - rozvoj tolerance k lidem a duchovním hodnotám 

 

Charakteristika výuky předmětu výtvarná výchova ve 2. období základního 
vzdělávání: 

Výtvarná výchova je podstatnou částí základního vzdělávání žáků. Jejím cílem je rozvíjet vkus 
žáků, jejich cit pro umění, jejich dovednost výtvarně se vyjadřovat, cíl je zaměřen i na objevování 
talentovaných žáků. Nezaměňujeme ji se speciálním uměleckým vzděláním. 

V tomto období se zaměřuje na: 

  1. vycvičení oka a žákovy ruky 

  2. rozvíjení schopnosti čistého a jistého zobrazování 

  3. pěstování správného vnímání krásy formy, linie, barvy i symetrie 

Výuka výtvarné výchovy je postavena na tvůrčích činnostech, které umožňují rozvíjet žákovo 
vnímání, výtvarné cítění, představivost, fantazii, myšlení, prožitky. Využívá k tomu nejen výtvarné 
prostředky tradiční a ověřené, ale i nově vznikající. 

Ve 2. vzdělávacím období je výuka výtvarné výchovy spojována často i s výukou jiných 
předmětů. Výtvarně lze vyjadřovat zvolený jednoduchý rytmus melodie. Při kresbě přírodnin je 
vhodné využít znalostí z přírodovědy, při kresbě nářadí je třeba znát, jak a k čemu se určité nářadí 
používá, zde tedy vytváříme mezipředmětovou vazbu s praktickými činnostmi, při tematickém 
kreslení se dá vhodně využít některé četby z čítanky. Kresby se posuzují podle toho, kolik 
originálního pozorování a myšlenek v nich žák projevil, jak využil plochu výkresu, jak pracoval 
s barvou. 
V předcházejícím vzdělávacím období i v období předškolním byla výtvarná výchova dítěti 
především prostředkem k vyjadřování myšlenek. Ve 2. období se postupně tříbí smyslová 
vnímavost, uvědomělé pozorování a výtvarné vidění. 

Žáci se naučí citlivěji vnímat tvary, barvy, struktury, vzájemné vztahy částí a celku, a tak 
se zabezpečuje nenásilný přechod od prvotních grafických forem k formám členitějším. Žáky je 
třeba postupně vést k větší samostatnosti při rozmístění kresby se zřetelem na námět, velikost a 
tvar plochy, pěstovat u nich smysl pro prostorovou dispozici.  

Žáci zobrazují předměty tak, jak se jeví jejich oku. Pravidla perspektivy žáci vyvozují 
z pozorování, pod vedením učitele. Primární výuku pravidel perspektivy považujeme spíše za 
překážku. 

Geometrických modelů se užívá jen k objasnění konstrukce skutečných předmětů. Při 
kreslení listů, ovoce a jiných předmětů žáky upozorňujeme na osovou souměrnost některých 
přírodnin. K dosažení dovednosti vyjádřit symetrii mohou přispět kresby předmětů prováděné 
např. pastelkami nebo vodovými barvami bez předběžných obrysů.  

Barvu spojujeme s tvarem. Je dobře, aby si v 1. období žáci dostatečně pohráli s barvami a 
přirozenou cestou se seznámili se změnami, způsobenými jejich kombinacemi. Znovu žákům 
ukazujeme, od začátku do konce, techniku pokládání barev. Při vystihování určitého tónu např. u 
zelené barvy necháme žáky určitou dobu objevovat rozmanité zelené tóny vznikající mícháním 
žluté, modré a zelené barvy z palety, následovat musí hovor o tom, co objevili, co se komu podařilo. 
Předcházíme tak potížím vznikajícím při současném pozorování tvaru předmětu a jeho barvy. Žáci 
později snadno kombinují barvy a jejich mícháním tvoří složitější barevné tóny. 

Při kreslení nástrojů vycházíme ze způsobu jejich užívání. To má nejen význam praktický 
(poznání funkce nástroje), ale i přímý a kladný vliv na výsledek kresby. Znají-li žáci funkci celého 
nástroje i jeho částí, snáze a přesněji porovnávají jejich velikost, tvar i poměrnost. 

Pro vytváření vzorů je prospěšná mezipředmětová vazba s geometrií, využíváme 
dovednosti provádět náčrty základních geometrických obrazců. Geometrické obrazce mohou být 
základem mnoha opakujících se vzorků. Geometrické tvary jsou pro děti přístupné a snadno 
proveditelné. Později může následovat též stylizace a kombinace jednoduchých přírodních tvarů. 
Kombinací zvolených prvků se vyplňuje určitá plocha nebo se jich používá k dekoraci některého 
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předmětu. Takové kreslení využívá mezipředmětových vztahů s hudební výchovou (rytmy, 
kontrasty, opakování, střídání).  

Předkládání stylizovaných forem, kterých s úspěchem použili různí návrháři, vede žáky 
k tomu, že začnou stylizovat prvky přírodní. Při pozměňování toho, co poznali, mají dost možností, 
aby mohli uplatnit svou vynalézavost a fantazii. 
             Kreslení zpaměti je cenné jak pro děti nejmladší, tak i pro starší žáky. Je dobře, když žáci 4. 
a 5. r. nejprve předložený předmět prostudují a nakreslí a potom jej zkusí nakreslit zpaměti. Pokud 
žák ví, že bude kreslit zpaměti, snaží se, aby si zapamatoval podobu předmětů. Zvyká si předměty 
pozorně pozorovat, a tak si postupně vytváří vnitřní zásobu obrazů, které mu poslouží jako 
předlohy ke kreslení. Žák se tak rovněž učí soustředit svoji pozornost. 

Modelování je velmi  vhodné pro mladší žáky, ale dobře ho v kombinaci s různými 
materiály příležitostně využíváme i v tomto vzdělávacím období.  

Žáci jsou v rámci výtvarné výchovy také seznamováni s díly předních domácích i 
evropských umělců. Vhodné jsou návštěvy výstav takových děl, která jsou žáci schopni pochopit, 
a která je mohou mravně a citově obohatit. Žáky seznamujeme s díly různých oborů umění. Žáci 
se je učí chápat a rozumět jim.  
           Ve výtvarné výchově v tomto období často využíváme mezipředmětové vztahy ve spojení 
s literární výchovou, s výukou geometrie, s přírodovědou, vlastivědou i s přípravou některých 
žákovských pomůcek. Jedním z úkolů výtvarné výchovy je připravovat žáka na praktický život, ve 
kterém budou v mnoha oborech potřebovat něco skutečného zakreslit nebo načrtnout. K tomu ho 
vedou reálné kresby. 
V tomto období využíváme každé vhodné příležitosti k zušlechťování citů žáků, pěstujeme jejich 
smysl pro přírodní krásy, a to jak ve výtvarné výchově, tak i v ostatních předmětech. Žáci jsou 
seznamováni s vhodnými díly různých oborů umění prostřednictvím obrazů a ilustrací, učí se je 
chápat a rozumět jim. 
 Žák bude po ukončení 1. stupně schopen výtvarného vyjádření takovým způsobem, který ho 
uspokojí. Dokáže při práci uplatňovat představivost i fantazii. Při kresbě bude chápat vzájemné 
souvislosti zobrazovaných předmětů, bude postupovat od celku k detailům. Dokáže se orientovat 
v malířských a kreslířských potřebách a bude je umět udržovat v pořádku. Po ukončení práce si 
dokáže uvést své pracovní místo do původního stavu. Výtvarná výchova na 1. stupni je základem 
k dalšímu rozvíjení estetického cítění žáků na 2. stupni. 

Klíčové kompetence 
Kompetence k učení 

- vyhledává, třídí informace na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je 

efektivně využívá v tvůrčích činnostech a v praktickém životě 

Kompetence komunikativní 

- rozumí různým textům a záznamům, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

Kompetence sociální a personální 

- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě 

potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
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- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

Kompetence občanské 

- respektuje, chrání a oceňuje tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní 

postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do 

kulturního dění  

Kompetence pracovní 

- používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti 

- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, ale i 

z hlediska ochrany kulturních a společenských hodnot 

Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět – prvouka 

 Charakteristika vyučovacího předmětu   
 
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Prvouka seznamuje žáky s 

okolním světem. Žáci si vytvářejí prvotní ucelený obraz světa, seznamují se se svým nejbližším 

okolím a získávají základní poznatky o přírodě a společnosti.  

Dělí se na pět tematických okruhů:    

1. Místo, kde žijeme: praktické poznávání místních a regionálních skutečností, dopravní 

výchova             

2. Lidé kolem nás: upevňování základů vhodného chování a jednání s lidmi, seznámení se 

základními právy a povinnostmi, seznámení se světem financí  

3. Lidé a čas: orientace v dějích a čase                             

4. Rozmanitost přírody: poznávání Země jako planety Sluneční soustavy, poznávání 

proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé přírody (na konkrétních příkladech blízkých věku 

žáků), vytváření ohleduplného vztahu k přírodě 

 5. Člověk a jeho zdraví: základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i 

poskytování první pomoci, o bezpečném chování v různých životních situacích včetně situací 

ohrožení, poznávání sebe sama na základě poznávání člověka jako živé bytosti, hygiena    

Formy realizace: součástí výuky jsou vycházky a výlety do okolí a exkurze, uplatňuje se 

frontální, skupinová i individuální forma výuky, názorné pomůcky, řešení modelových situací.   

Časová dotace: 

1. ročník -  2 hodiny týdně 
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2. ročník  - 2 hodiny týdně 

3. ročník -  2 hodiny týdně 

Celková časová dotace činí 6 hodin.    

Místo realizace: kmenová třída, okolí školy, exkurze v terénu.   

 

 Klíčové kompetence  
Kompetence k učení  

- žáci jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli 

uspět - žáci se učí orientovat ve světě informací - učitel žákům pomáhá řešit a třídit informace 

podle zvolených nebo zadaných kritérií - učitel motivuje žáky k celoživotnímu učení - žáci jsou 

motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu - žáci se učí pracovat s 

encyklopediemi a vyhledávat informace ve slovnících a dalších materiálech   

Kompetence k řešení problémů  

- žáci se učí rozhodovat a jednat v různých životních situacích a v situacích ohrožení zdraví a 

bezpečnosti sebe i druhých - učitel pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a 

závěrům - žáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry - žáci si 

vzájemně radí a pomáhají - žáci se přiměřené svému věku orientují v problematice peněz a cen a 

jsou vedeni k odpovědnému spravování osobního rozpočtu   

Kompetence komunikativní  

- učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu přiměřenému jejich věku - žáci si 

rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech - při řešení úkolů a práci ve skupinách se učí 

prezentovat vlastní myšlenky a názory a naslouchat druhým - žáci přirozeně vyjadřují city ve 

vztahu k sobě a k okolnímu prostředí - žáci jsou vedeni k bezpečné komunikaci prostřednictvím 

elektronických médií   

Kompetence sociální a personální  

- učitel organizuje práci ve skupinách, učí žáky spolupracovat při řešení problémů - učitel vede 

žáky ke vzájemnému respektu - žáci respektují pokyny učitele - žáci se učí pomáhat a radit 

slabším a požádat o pomoc zkušenějšího - učitel vede žáky k oceňování svých názorů a vlastních 

přínosů, i k oceňování názorů a přínosů druhých   

Kompetence občanské  

- učitel utváří u žáků ohleduplný vztah k přírodě a ke kulturním výtvorům - učitel motivuje žáky 

k ochraně přírody a životního prostředí - žáci se učí znát své povinnosti a svá práva - učitel vede 

žáky k respektování pravidel - pro žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním 

nebo se sociálním znevýhodněním jsou k dispozici vhodně uzpůsobené pracovní materiály    

Kompetence pracovní  
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- učitel vede žáky k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné a týmové práci - učitel 

učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení - učitel se zajímá, jaký způsob výuky 

vyhovuje jeho žákům - učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů 

žákovských prací - učitel zohledňuje soudobý stav poznání a technického rozvoje - učitel vede 

žáky k poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, k dodržování zásad bezpečnosti své i 

ostatních včetně chování při mimořádných událostech  

VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ 1. – 3. ROČNÍK 

Výchovně vzdělávací cíle: 

 učit žáky pozorovat přírodní jevy a orientovat se v prostoru a čase 

 na základě činností a pozorování vytvářet nové představy o jednoduchých, chápání žáků 
dostupných, ale podstatných věcech a jevech, které je obklopují doma, ve škole, v obci 

 vést žáky k tomu, aby předměty a jevy pojmenovávali a vyjadřovali o nich své myšlenky, 
soudy, názory 

 učit žáky, aby na základě svých vlastních zkušeností docházeli k jednoduchým pojmům 
a objevování souvislostí 

 vytvářet u žáků pozitivní vztah k rodině, spolužákům, škole, domovu i k přírodě a rozvíjet 
pozitivní vlastnosti žáků 

 dát žákům základní poučení o lidském těle a ochraně zdraví 

 naučit žáky cílevědomému osvojování základních hygienických návyků a návyků 
kulturních 

Charakteristika výuky: 
Cíle jsou naplňovány prostřednictvím využívání vlastních zkušeností žáků. Učitel řídí vyučování 
tak, aby žáci docházeli k novým poznatkům zejména na základě vlastních činností a přímého 
pozorování. Žáci mohou různé věci a jevy pozorovat např. při řízených činnostech, na vycházkách, 
při pokusování, při zacházení s různými nástroji a předměty. Činnostní vyučování prvouce 
podněcuje aktivitu všech žáků. Průběžně a v souvislosti s různými vyučovacími předměty vedeme 
žáky k tomu, aby výsledky svých pozorování, zjištění a objevování zaznamenávali různými 
způsoby, tj. výtvarně i písemně.  

V tomto období využíváme co nejvíce regionálních přírodních i společenských jevů. 

Charakteristické pro výuku prvouky v 1. období základního vzdělávání je její prolínání s učivem 
ostatních předmětů. Právě toto prolínání témat dává možnost vytváření mnoha malých projektů, 
které výuku obohatí a učivo spojí se životem kolem dětí. Výuku prvouky vhodně doplňují obrazy, 
videozáznamy, filmy, besedy, vycházky, exkurze atp. 

V prvouce se věnujeme: 

–poznávání věcí – jejich vlastností a zařazujeme je do přírodního a společenského dění 

–výchově smyslového vnímání a způsobům pozorování určitých předmětů a jevů 

–základům jazykového vyjadřování – využíváme českého jazyka  

–procvičování pozornosti, paměti, představivosti, obrazotvornosti,… 

–ochraně přírody, kulturních památek a výsledků lidské práce 

–technické výchově (spojení s výtvarnou výchovou a praktickými činnostmi) 

–pohybové výchově (ve spojení s tělesnou výchovou a hudební výchovou) 

–zdravotní výchově a znalosti lidského těla, režimu dne 

–mravní výchově (vytváření správných návyků a vztahů k lidem) 



37 
 

 

Klíčové kompetence 
Kompetence k učení 
-objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by uspět. 
-poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí 
-upevňování preventivního chování 
-orientace ve světě informací časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních 
informací  
Kompetence k řešení problémů 
-         upevňuje účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a 
bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých 
-         poznávají a ovlivňují svou jedinečnost  
Kompetence komunikativní 
-         rozšiřuje si slovní zásobu v osvojovaných tématech. 
-         je veden k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové 
a bezkonfliktní komunikaci 
-         pojmenovává pozorované skutečnosti a zachycuje je ve vlastních projevech, názorech a 
výtvorech 
-         přirozeně vyjadřuje pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí  
Kompetence sociální a personální 
-         pracuje ve skupině. 
-         -efektivně spolupracuje na řešení problémů 
-         -učí se respektovat názory druhých 
-         -přispívá k diskusi 
Kompetence občanské 
Učitel 
-         utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům 
-         motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody 
-         vede žáky k respektování pravidel 
Kompetence pracovní 
-         je veden k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.  
 

 

VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ 4. - 5. ROČNÍK 
 

Časová dotace:  
4. ročník – 2 hodiny týdně 
5. ročník – 2 hodiny týdně 
 
Místo realizace: učebna, okolí školy 

 

PŘÍRODOVĚDA  

Výchovně vzdělávací cíle:  
- poznávat přírodní zákonitosti při aktivních a tvůrčích činnostech, jednak samostatně, jednak při 
práci ve skupinách 
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- získávat jasné a konkrétní představy o přírodninách živých i neživých a přírodních jevech na 
základě pozorování, je to dobrý předpoklad pro vytváření přesných pojmů 

- konkrétní představy o přírodninách a přírodních jevech doplňovat nejen četbou textů naučných, 
ale i uměleckých 

- učit žáky zjišťovat základní vlastnosti zkoumaných přírodnin, nacházet souvislosti mezi jevy a 
ději v přírodě 

- nechat žáky provádět pokusy, čímž jim umožníme poznat a pochopit přírodní děje, které nelze 
snadno pozorovat v přírodních podmínkách 

- na vycházkách zaměřovat pozornost žáků na sledování určitých jevů 

- zaznamenávat výsledky pozorování a pokusů, diskutovat o nich se spolužáky, vyvozovat závěry 
a za učitelova vedení je upřesňovat, popřípadě zobecňovat 

- uvědomovat si sebe jako člověka - živou bytost, která má své fyziologické a biologické funkce a 
potřeby, poznávat, co je pro člověka užitečné a naopak škodlivé z hlediska hygieny, výživy aj. 

- žákům předávat základní poučení o bezpečném chování v různých životních situacích i při 
mimořádných událostech, které ohrožují nejen zdraví jednotlivců, ale i celých skupin obyvatel 

- vést žáky k tomu, aby si na základě svých zkušeností a sledování konkrétních situací postupně 
uvědomovali odpovědnost každého (i nedospělého) člověka, za své zdraví a bezpečnost 

- upozorňovat žáky na situace, při kterých by nevhodným chováním mohli ohrozit zdraví 
spolužáků nebo zavinit úraz jiných lidí 

- postupně si osvojovat a upevňovat zásady slušného chování mezi lidmi, učit se vzájemné 
toleranci, snášenlivosti a úctě k lidem, se kterými se setkávají 

- sledovat střídání ročních období, vést si záznamy ze svých pozorování, umět pozorované změny 
v přírodě zdůvodnit 

- dovést žáky k uvědomění, že Země je jednou z planet, oběžnic Slunce, které jsou součástí vesmíru  

  

Charakteristika výuky 

           Výuka přírodovědy ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, v mnohém ho 
prohlubuje a rozšiřuje. Žáci mají možnost v přírodovědném vyučování využívat vědomosti 
z prvouky i své zkušenosti z vlastních pozorování přírody. Tím, že žákům umožňujeme, aby své 
vlastní zkušenosti a poznatky spojovali s novým učivem, snadno  dosahujeme toho, že se učí se 
zájmem a  mají dobré znalosti z přírodovědy. 

Při činnostech se žáci učí spolupracovat, organizovat práci ve skupině i přijímat individuální 
odpovědnost za splnění určitého úkolu. 

Při přírodovědném vyučování se ve velké míře uplatňují mezipředmětové vztahy s výukou 
českého jazyka, matematiky, výtvarné i hudební výchovy, praktických činností.  

Při poznávání přírody a jejich zákonitostí dochází žáci k poznání, že Země a život na ní 
tvoří celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje v rovnováze. Je třeba, aby si žáci uvědomili, že tuto 
rovnováhu může člověk svou činností snadno narušit, ale obvykle jen velmi obtížně obnovit. Učí 
se využívat svých poznatků, hodnotit svá pozorování a záznamy, hledat možnosti, jak i oni mohou 
přispět k zlepšení životního prostředí a k ochraně přírody. 

Provádění žákovských pokusů z přírodovědy a příprava pomůcek na tyto pokusy se 
uskutečňuje ve 4. ročníku a hlavně v 5. ročníku ve spojení s praktickými činnostmi. Týká se to 
zvláště kapitol Člověk a příroda, Člověk a lidské výtvory. Tím se výuka stává smysluplnou, pro 
žáky zajímavou a blízkou životní realitě. 
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Klíčové kompetence 
Kompetence k učení 
-         získává informace o přírodě,  
-         učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování 
 
Kompetence k řešení problémů 
-         učí se řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích,  
-         učí se vyhledávat informace vhodné k řešení problémů. 
 
Kompetence komunikativní 
-         žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných 
skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech 
-         žáci vyjadřují své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty 
jiných 
 
Kompetence sociální a personální 
-        pracuje ve skupině,  
-        spolupracuje s druhými při řešení daného úkolu,  
-        respektuje názory a zkušenosti druhých 
 
Kompetence občanské 
-         učí se poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi,  
-         učí se tolerantnímu chování a jednání, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování 
v situacích ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých 
 
Kompetence pracovní 
-         utváří si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti,  
-         dodržuje vymezená pravidla 
 
 

VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT:  Vlastivěda  4. – 5. ROČNÍK 

VLASTIVĚDA 
 
Časová dotace:  
4. ročník – 2 hodiny týdně 
5. ročník – 2 hodiny týdně 
 
Místo realizace: učebna, okolí školy, muzea 
 

VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ 4. - 5. ROČNÍK 

  

Výchovně vzdělávací cíle: 
- dát žákům přehled o jejich regionu - kraji 
- získávat postupně základní zeměpisný přehled o České republice a Evropě 
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- učit žáky číst a vyhledávat základní údaje v mapě České republiky a Evropy 
- osvojovat si nové pojmy v souvislosti s orientací na mapě 
- seznamovat žáky s významnými etapami našich národních dějin 
- vyvolat u žáků zájem o minulost a o kulturní bohatství regionu i celé země 
- učit žáky zařazovat hlavní události časově do staletí 
- poznávat, jak se život lidí vyvíjí a mění, jakým změnám podléhají věci kolem nás 
- sledovat změnu staveb a způsobu života v průběhu staletí 
- osvojovat si základní dějepisné pojmy související s uspořádáním společnosti 
- probouzet u žáků pěkný vztah k místu bydliště 
- postupně rozvíjet vědomí sounáležitostí se svou zemí, světadílem   
- upevňovat základy správného chování mezi lidmi bez ohledu na barvu pleti 
- učit žáky vzájemné úctě, pomoci a snášenlivosti mezi sebou 
- vést žáky k propojování místních historických, zeměpisných a kulturních informací  
- poznávat historii místa a kraje z dostupných zdrojů (členové rodiny, muzea, památky, knihovny) 
- k poznávání charakteristiky určitého regionu i událostí využívat informační techniku 
 
 

Charakteristika výuky: 
           Vyučovací předmět vlastivěda zahrnuje ve 4. a 5. ročníku učivo zeměpisné a historické.  

Žáci v tomto věku se dívají na dějiny očima současnosti. Je třeba proto stále dbát na 
rozvíjení jejich jasných představ o minulosti. Aby počáteční dějepisné vyučování tento základní 
úkol plnilo a minulost se zobrazovala v myslích žáků živě, je vhodné historická schémata a 
popisované děje provázet různým znázorněním minulosti. K tomu velmi pomohou další 
mezipředmětové vazby spojené s vlastivědnou výukou. Jsou to např. vazby se čtením, výtvarnou 
výchovou, matematikou, praktickými činnostmi i hudební výchovou.  Dějinné události se žákům 
velmi dobře přiblíží a stanou se pro ně zajímavějšími, pokud mají příležitost své představy 
individuálně výtvarně i literárně ztvárňovat.  

Výuku vlastivědy výborně doplňuje čtení z historických čítanek. K přiblížení učiva 
pomáhají jejich ilustrace, plánky, časové osy, stručné vyprávění určitých důležitých událostí 
z historie našeho národa. K pochopení časových souvislostí napomohou časové přímky rozdělené 
na stoleté úseky. Délku století je třeba dětem objasnit např. pomocí věku rodičů a prarodičů. 
            Zeměpisné učivo navazuje na poznatky z prvouky. Od pozorování nejbližšího okolí bydliště 
a školy žáci přecházejí k zeměpisnému  pozorování svého kraje a republiky až po její začlenění do 
Evropy. Přímé a názorné vyučování se doplňuje čtením zeměpisných článků, žáci se učí pozorovat 
a číst z plánů a map.  

Výuku vlastivědy vhodně doplňují návštěvy muzeí, výstav, významných historických míst 
a památek. Také vhodné zeměpisné nebo historické filmy a videoukázky výuku vlastivědy doplní 
a zpestří. Podle místních podmínek je dobře využívat vztahu významných historických událostí 
k místu, kde žáci žijí. Představu života v minulosti žákům velmi dobře přibližují místní vlastivědná 
muzea. 
Rodné město a rodný kraj jsou součástí vlasti. Jejich dějiny tvoří součást dějin celé země. Události, 
které jsou zachyceny v dějinách místa, kde žáci žijí, jsou jim blízké a srozumitelné. Proto 
k hlubšímu rozvíjení jasných představ o minulosti využíváme i všech místních historických 
archeologických památek jako jsou např.: nálezy nádob, nástrojů, mohyly, hradiště aj. a také 
památek stavitelských jako např.: hrady, zámky, kostely, radnice, morové sloupy, sochy aj.   

Nezapomínáme ani na využívání zkušeností žáků z výletů po vlasti, žákům dáváme 
prostor, aby mohli o svých zážitcích vyprávět a svá vyprávění doplnit fotografiemi, 
videonahrávkami, ukázkami pohlednic a suvenýrů. 

K vlastivědnému učivu patří vycházky. Při nich snadno objasňujeme různé nové 
zeměpisné pojmy např.: hory se vypínají, kopce se svažují do údolí, pohoří se táhne, přechází do 
nížiny, nížina se rozkládá, potoky se stékají, řeka se vlévá, řeka protéká, náhon se odděluje od řeky 
aj. 

Hlavní pomůckou při vyučování zeměpisného učiva však zůstává mapa. Využíváme každé 
příležitosti k tomu, abychom žáky postupně učili s mapou pracovat a orientovat se v ní. Žáci se učí 
rozlišovat na mapě nížiny, vysočiny, pohoří, vodstvo. Určují světové strany, vyhledávají řeky, 
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města, určují vzájemnou polohu měst i jejich velikost, nadmořskou výšku hor. Popisují, kudy 
určitá řeka protéká, která města na řece leží, kam se řeka vlévá apod.  

Učivo týkající se podnebí propojujeme s výukou přírodovědy. Je přitom třeba provádět 
měření teploty a zapisovat výsledky. Žáci zapisují rovněž dobu slunečního svitu, druh vodních 
srážek, sílu větru (vánek, vítr, vichřice), charakter počasí (polojasno, jasno, oblačno, zataženo). 
Tím se pro ně stane učivo jasným a srozumitelným. Také další vlastivědná témata, např.: Půda a 
zemědělství, Nerostné bohatství, Ochrana přírody, je nutné stále propojovat s učivem 
přírodovědy. 

Klíčové kompetence 
 Kompetence k učení 
-         učí se vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, cestu na určené místo  
-         učí se začlenit obec (město) do příslušného kraje 
Kompetence k řešení problémů 
–        učí se rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině 
Kompetence komunikativní 
–učí se vyjádřit různými způsoby estetické hodnoty a rozmanitost krajiny 
- využívá časové údaje při  řešení různých situací, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti 
Kompetence sociální a personální 
-         rozlišuje vztahy mezi lidmi, národy 
-         odvodí význam a  potřebu různých povolání a pracovních činností 
Kompetence občanská 
-         pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky významné události v oblastech ČR 
(případně ve státech Evropy) 
-         projevuje toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti 
Kompetence pracovní 
–        uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a o práci lidí, 
–        na příkladech porovnává minulost a současnost 
 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 
Časová dotace: ˇ 
1.- 5. ročník – 2 hodiny týdně 
 
Místo realizace: tělocvična, hřiště u školy, fotbalové hřiště FK Kunice 
 

VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ 1. – 3. ROČNÍK 
 

Výchovně vzdělávací cíle: 
– rozvoj pohybových schopností a dovedností žáků 
– rozvoj smyslu pro účelný a krásný pohyb 

– získat návyky správného držení těla, nacvičovat základní cviky k získání těchto návyků 
– vést žáky k vědomému zvládnutí pohybu, zařazovat cviky na koordinaci pohybů 
– zvyšovat pohybový rozsah a obratnost žáků 
– upevňovat charakterové vlastnosti žáků, rozvíjet sociální vztahy 
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– získávat pocit nutnosti pravidelného cvičení jako součásti správného životního stylu 
– vštípit dětem radostný pocit z pohybu 
– pochopit důležitost organizace a spolupráce hlavně formou her (dodržování pravidel, umět 
se podřídit kolektivu, spolupracovat…) 

– neustále seznamovat žáky s důležitostí dodržování bezpečnostních zásad (při hrách v tělo- 
cvičně, na hřišti, při cvičeních s náčiním nebo na nářadí…) 

– umět slyšet, vnímat a reagovat na povely učitele (nejen na píšťalku, ale i na jiné podněty – 
slovní, gestikulační …) 

– naučit žáky připravit na sportovní výkony – zvolit vhodnou obuv, vhodné oblečení (sepnout 
vlasy, odložit hodinky a jiné cennosti …) 

– posilovat tělesnou kondici a duševní pohodu dětí správně zvolenými aktivitami, vhodnými 
a přiměřenými tomuto věku 

– z hlediska správné organizace a bezpečnosti je vhodné zvládnout s dětmi základy 
pořadových cvičení (nástupy, povely pozor, pohov…) 

– využívat různá kondiční cvičení k rozvoji a zvýšení pohybových schopností žáků – to je 
zvyšovat obratnost, vytrvalost, rychlost, pohyblivost (za pomocí různého načiní, využití 
různých druhů nářadí, přeskoky, odrazy, překonávání překážek, různé druhy běhů…) 

– vnímat důležitost průpravných cvičení (rozcviček), jako prostředku pro zlepšení 
a odstranění nedostatků, které vznikají z jednostranného zatížení páteře či ze špatného 
způsobu života, nedostatku sportovních aktivit  

– seznamovat žáky s důležitostí správného rozcvičení, využívat veškeré kompenzační 
prostředky (protahovací, uvolňovací cvičení, strečink, …) 

– učit žáky cítit, vnímat hudbu a umět ji vyjadřovat pohybem, snažit se rozvíjet rytmické 
cítění, začleňovat taneční prvky (lidové písničky) 

– rozvíjet dovednosti žáka zvládnutím základů atletické abecedy (běhy, skoky, hody…) 
– zvládat průpravná cvičení pro míčové hry, správně zvládat techniky házení, chytání, 
přihrávání 

– seznamovat žáky s nácvikem jednoduchých základů miniher 
– vkládat dle možností cvičení v různém prostředí, seznamovat žáky s pohybem na hřišti, ve 

volné přírodě, v lese 
– dle možnosti zařadit zimní sportování (bobování, sáňkování, lyžování, bruslení) 
– vštípit základy plaveckých dovedností 
– nesoustředit se jen na hodiny TV, ale začleňovat do vyučování další pohybové aktivity – 
vycházky, pohybové chvilky, cviky ve třídě na správné držení těla) 

Charakteristika výuky: 

Veškeré tělesné pohybové aktivity vedou k všestrannému rozvoji žáka, nejen ke zvýšení jeho 
pohybových schopností a dovedností, ale i k posílení jeho charakterových vlastností. 
(zodpovědnost, spolupráce, vytrvalost, odvaha, schopnost respektovat pokyny, umět se podřídit 
kolektivu …). 

Tělesná výchova pěstuje u žáků kladný vztah ke sportu a pohybu vůbec, aby se sport stal součástí 
jejich zdravého životního stylu. Systémem jednoduchých pohybových a sportovních aktivit vede 
ke zvyšování tělesné zdatnosti a k správnému držení těla žáků. 

Vštěpováním pohybových návyků a vyvoláním radostného pocitu z pohybu u dětí se podílíme na 
zvyšování jejich psychické odolnosti vůči negativním vlivům svého okolí a na posilování jejich 
charakterových vlastností.  Základní a důležitou metodou, která slouží ke splnění všech těchto cílů 
a úkolů je HRA a dodržování herních pravidel. 

Osvojením základů herních technik a taktických postupů, zvyšujeme u žáků nejen pohybové 
schopnosti, ale také podporujeme jejich prostorovou orientaci, schopnost správného a rychlého 
rozhodování i schopnost pohotově reagovat. 

Neustále věnujeme patřičnou pozornost bezpečnosti při výuce TV, průběžně opakujeme 
bezpečnostní pravidla, upozorňujeme na možnosti úrazů, snažíme se vštípit pocit zodpovědnosti 
za své chování a svoji bezpečnost, pocit sounáležitosti a ohleduplnosti ke svým spolužákům. 
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Tělesná výchova je předmět, kde je nutný diferencovaný přístup k žákům podle jejich momentální 
tělesné zdatnosti. Zde musíme citlivě hodnotit každého žáka, vzhledem k jeho individuálním 
možnostem a předpokladům pro zvládnutí různých pohybových aktivit. 

V hodinách TV se nezaměříme jen na rozvoj a zdokonalování pohybových schopností, ale také 
vštěpujeme důležité hygienické zásady s tím spojené. 

Zařazování kurzu plavání – ve druhém a třetím ročníku je zařazena výuka plavání. Kurz je 

realizován ve dvou cyklech po 20 hodinách v každém ročníku. 

Tělovýchovné chvilky  

Do vyučovacích hodin ostatních předmětů je vhodné vkládat tělovýchovné chvilky. Zařazují se, 
když se u žáků začne projevovat únava. Jejich programem jsou koordinační, vyrovnávací 
i kondiční cviky, které žák zná z výuky TV v daném ročníku. 

Hygienické požadavky pro výuku TV 

Na vyučovací hodiny TV se žáci převlékají do cvičebních úborů. Z pedagogických důvodů používá 
cvičební úbor i učitel. Pro zvýšení odolnosti organismu se doporučuje, aby výuka TV probíhala 
často na hřišti nebo v terénu.  

Charakteristika některých cvičení zařazovaných pravidelně do hodin TV  

Vyrovnávací cviky 

Jsou to průpravná gymnastická cvičení, která jsou zaměřena na uvolnění a protažení jednotlivých 
svalových skupin. V tomto období posilovací cviky zařazujeme jen jednoduché a krátce. Pozornost 
věnujeme cvičením koordinačním, cvičení na zvětšování pohybového rozsahu kloubů, také na 
podporu návyku správného držení těla. 

Cvičení mohou být prováděna v rytmických obměnách s možností hudebního doprovodu. Patří 
sem cvičení prostná, s náčiním i na nářadí, na místě i za pohybu. Dbáme při tom na přiměřený čas 
pro zařazování těchto cvičení do vyučovacích hodin. 

 

Kondiční cvičení 

Cvičení se zaměřením na rychlost, pohyblivost, obratnost, vytrvalost, to jsou: běh, skoky, házení, 
cvičení rovnováhy, lezení, šplhání, překonávání překážek, gymnastická cvičení s náčiním i bez 
náčiní (např. s míči, se švihadly, na lavičkách, žebřinách apod.). 

 

Rytmická cvičení a tanec 

Rytmická cvičení jsou velmi vhodnou součástí vyučování v 1. – 3. r., zařazujeme je nejen do 
vyučovacích hodin TV, ale též do hodin hudební výchovy i českého a anglického jazyka. Podporují 
značnou měrou dobrý psychický vývoj žáků. Cvičení zařazujeme jako rytmizaci jednoduchých a 
dětem známých pohybů podle hudebního doprovodu, v 1. a 2. ročníku cvičíme i podle říkanek a 
písní. 

Tanec pomáhá zvládnout základní pohyby paží, nohou a trupu. Učíme žáky základní taneční kroky. 

Zaměřujeme se na estetický pohybový projev v přiměřeném tempu a dětem srozumitelném 

rytmu.  

Klíčové kompetence 
 Kompetence k učení  
-         je veden k osvojení si základního tělocvičného názvosloví, 
-         učí se cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení, 
-         změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími, 
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-         orientuje se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích. 
Kompetence k řešení problémů  
-         uplatňuje zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reaguje v situaci 
úrazu spolužáka, 
-         řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím 
a nevhodným sportovním náčiním a nářadím. 
Kompetence komunikativní 
-         je veden ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích, 
-         učí se reagovat na základní povely a pokyny a sám je i vydává, 
-         zorganizuje jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty. 
Kompetence sociální a personální  
-         je veden k jednání v duchu fair-play - dodržuje pravidla, označí přestupky,  
-         respektuje opačné pohlaví,  
-         zvládá pohybové činnosti ve skupině. 
Kompetence občanská  
 
-       podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevuje přiměřenou samostatnost 
a vůli po zlepšení své zdatnosti, 
-         spojuje svou pohybovou činnost se zdravím, 
-         zařazuje si do vlastního pohybového režimu korektivní cvičení, 
-         je veden ke kritickému myšlení, hodnotí cvičení, 
-         učí se být ohleduplní a taktní. 
Kompetence pracovní 
-         je veden učitelem k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových 
činnostech v běžném životě, 
-         učí se užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní. 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ 4. - 5. ROČNÍK 

Vzdělávací  obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: 

a)      činnosti ovlivňující zdraví -význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně 
zaměřené činnosti, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace 
pohybu, hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech 

b)      činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry, základy gymnastiky, 
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly, základy atletiky, základy 
sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, plavání, lyžování a bruslení, další pohybové 
činnosti 

c)      činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání 
a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, měření a 
posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech 

 Formy realizace 

Žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, na stadionu, ve 
volné přírodě nebo v plaveckém bazénu. V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále 
se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování. Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění 
- relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé 
metody a formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí. 
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Klíčové kompetence 
Kompetence k učení  
-         je veden k osvojení si základního tělocvičného názvosloví, 
-         učí se cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení, 
-         změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími, 
-         orientuje se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích. 
Kompetence k řešení problémů  
-         uplatňuje zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reaguje v situaci 
úrazu spolužáka, 
-         řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím 
a nevhodným sportovním náčiním a nářadím. 
Kompetence komunikativní 
-         je veden ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích, 
-         učí se reagovat na základní povely a pokyny a sám je i vydává, 
-         zorganizuje jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty. 
Kompetence sociální a personální  
-         je veden k jednání v duchu fair-play - dodržuje pravidla, označí přestupky,  
-         respektuje opačné pohlaví,  
-         zvládá pohybové činnosti ve skupině. 
Kompetence občanská  
-         podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevuje přiměřenou 
samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti, 
-         spojuje svou pohybovou činnost se zdravím, 
-         zařazuje si do vlastního pohybového režimu korektivní cvičení, 
-         je veden ke kritickému myšlení, hodnotí cvičení, 
-         učí se být ohleduplní a taktní. 
Kompetence pracovní 
-         je veden učitelem k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových 
činnostech v běžném životě, 
-         učí se užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní. 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
 
Časová dotace:  
1. – 5. ročník -  1 hodina týdně 
 
Místo realizace: učebna 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ 1. – 3. ROČNÍK 
 
Práce s drobným materiálem 
-         vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností materiálů 
-         funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů 
-         jednoduché pracovní postupy a organizace práce 
-         lidové zvyky, tradice a řemesla 
Konstrukční činnosti 
-         práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční) 
-         sestavování modelů 
-         práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 
Pěstitelské práce 
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-         základní podmínky pro pěstování rostlin 
-         péče o nenáročné rostliny 
-         pěstování rostlin ze semen  
-         pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování 
Příprava pokrmů 
-         pravidla správného stolování 
-         příprava tabule pro jednoduché stolování 

 Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a 
hygieny při práci. 

Výchovně vzdělávací cíle: 

–rozvíjet jemnou motoriku žáků a jejich manuální zručnost 

–vytvářet při praktických činnostech s různými materiály základní pracovní dovednosti 
a návyky 

–prostřednictvím pracovní praktické činnosti žáků napomáhat rozvoji jejich rozumové činnosti, 
rozšíření jejich obzoru 

–vést žáky k dovednosti rozlišovat materiály, uvažovat o různých možnostech opracovávání 
materiálů a všímat si jejich vlastností 

–umět rozlišovat jednoduché pracovní nástroje, poznat k čemu slouží, naučit se s nimi bezpečně 
zacházet a volit pro určitou pracovní činnost pracovní nástroj podle jeho vhodnosti 

–postupně vytvářet pozitivní vztah žáků k práci 

–prostřednictvím praktické činnosti s různým materiálem a nástroji pomáhat zpřesňovat 
představy dětí o věcech a jevech okolního světa 

–učit žáky, aby při práci uvažovali, aby věděli, co chtějí dělat a připravili si všechno, co budou 
k práci potřebovat, učit žáky individuálně zodpovídat za kvalitu své práce 

–získávat aktivní vztah k ochraně životního prostředí a utvářet počáteční vědomí 
o individuálních možnostech každého člověka při řešení ekologických problémů 

–dát prostor žákovským nápadům pro praktické práce a tvůrčí činnosti  

 

Charakteristika výuky: 

Praktické činnosti v 1. období základního vzdělávání jsou vyučovacím předmětem s úzkými 
vazbami na ostatní předměty. Výuka komplexním způsobem přispívá k rozvoji žáků. Rozvíjí jejich 
motorické schopnosti, manuální dovednosti a pracovní návyky. Žáci se učí spolupracovat, 
organizovat svou práci i práci spolužáků, pracovat v týmu. Žák se učí základům technologické 
kázně, bezpečnosti práce, organizaci práce a prostředí. 

Při výuce jsou upřesňovány představy žáků o věcech a jevech, o kterých hovoří při vyučování 
českému jazyku, matematice a prvouce. Učí se poznatky o nich prakticky využívat. Obohacuje se 
řeč dětí a začínají se vytvářet základy technického myšlení. 

V průběhu praktických činností v 1. – 3. ročníku jsou uváděny jen základní informace 
o materiálech, pomůckách a nářadí.  

Při práci s drobným materiálem učíme žáky stříhat, ohýbat, spojovat, výtvarně ztvárňovat - dávat 
výrobkům pěkný vzhled. To podporuje dětskou představivost obrazotvornost a vytváří smysl pro 
estetické cítění. 

Při práci s papírem učíme žáky poznávat vlastnosti a druhy papíru, naučíme je správně držet 
nůžky, stříhat celou délkou ostří nůžek i části ostří. Učíme je poznávat, z čeho nůžky jsou a jaké 
mají vlastnosti a jak se s nimi bezpečně zachází. 

Při modelování žáci poznávají vlastnosti modelovací hmoty, vytvářejí z ní jednoduché předměty, 
zvířata i postavy a to většinou podle jejich vlastních představ. Modelování lze vhodně využívat při 
skupinové práci na určité téma, často ve spojení s ostatními vyučovacími předměty. Žáci se pak 
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musí mezi sebou dohodnout na společném řešení a práci si mezi sebou rozdělit. Uplatňuje se zde 
spolupráce a komunikace. 

Nezanedbatelný je přínos vyučovacího předmětu pro uplatňování výchovy žáků ke zdraví a jejich 
bezpečnosti. Charakter předmětu umožňuje nenásilné zařazování výchovy k ochraně přírody 
a vytváření základů pro ekologické cítění žáků. 

Při praktických činnostech se žáci učí: 
–organizovat své pracovní prostředí a vlastní činnosti – rozdávat, uspořádat své pracovní 

místo, sbírat, ukládat, udržovat své náčiní i místo v pořádku 

–pracovní kázni – být pozorný a opatrný, vědět co dělat, aby byla určitá pracovní činnost 
dostatečně bezpečná pro žáka samotného i pro spolužáky, dodržovat též hygienická 
pravidla, dbát na správné držení těla při činnostech a správné uchopení pracovního náčiní, 
při jeho správném výběru 

–uvědomovat si význam vlastní činnosti a práce 

–umět o své činnosti povědět druhým 

 

Dbáme na to, aby byly praktické činnosti spojovány s rozvojem poznání a řeči. 

Vyučovací předmět praktické činnosti by měl být v průběhu celého 1. vzdělávacího období volně 
mezipředmětově využíván. Žáci si při něm mohou připravit všechny drobné pomůcky, které 
potřebují k výuce v rámci dalších vyučovacích předmětů. 

V tematických celcích převládá široké spektrum praktických činností, kterými se mohou žáci 
v průběhu vyučování zabývat. Je zcela na vyučujícím učiteli a jeho pedagogických záměrech, jak 
tematické celky do výuky zařadí, zda se bude k některým okruhům v průběhu roku vracet, jak na 
ně bude v následujícím ročníku navazovat. 

Praktické činnosti jsou v 1. období základního vzdělávání základem všech tematických celků. 
V jejich průběhu jsou uváděny jen základní informace o materiálech, pomůckách a nářadí a to jako 
nezbytné poznatky s ohledem na jejich použití. Žák také u každé práce dostává poučení 
o bezpečnosti při zacházení s nářadím a ochraně zdraví při určité pracovní činnosti. 

Klíčové kompetence 
Kompetence k učení 
-         osvojuje si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí,  
-         učí se používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě 
Kompetence k řešení problémů 
-         promýšlí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů  
Kompetence komunikativní 
-         rozšiřuje si slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, 
-         učí se popsat postup práce 
 
Kompetence sociální a personální 
 
-         pracuje ve skupině, 
-         vytváří společné práce, při kterých se učí spolupracovat a respektovat nápady druhých, 
-         společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku 
Kompetence občanské 
Učitel 
-         vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných 
výsledků práce 
-         umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky 
-         umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
Kompetence pracovní 
-         správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami 
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VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ 4. - 5. ROČNÍK 
 
Výchovně vzdělávací cíle: 

- rozvíjet manuální dovednosti žáků 

- vytvářet správné pracovní návyky při práci s nástroji 

- umět rozlišovat jednoduché pracovní nástroje, poznat, k čemu slouží a uvědomovat si, jak je 
třeba s nimi správně a bezpečně zacházet 

- vést žáky k dovednosti rozlišovat materiály, uvažovat o různých možnostech opracování 
materiálu, uvažovat o vlastnostech materiálu, zkusit vybrat vhodný materiál pro daný výrobek  

- učit žáky při práci uvažovat o tom, co je třeba si k práci připravit, co dělat a jak postupovat 

- mít vytrvalost při dokončení práce a snažit se, aby byl výsledek práce co nejlepší 

- vytvářet pozitivní vztah žáků k práci 

- vést žáky k tomu, aby si všímali práce jiných lidí a snažili se poučit z toho, co vidí 

- seznámit žáky se základním vybavením kuchyně, pamatovat na bezpečnost a hygienu práce při 
přípravě jednoduchého jídla 

- naučit žáky zásadám správného stolování 

 

Charakteristika výuky: 

Praktické činnosti patří svou podstatou k činnostnímu učení, žáci při nich uplatňují zručnost, své 
individuální dovednosti získané v rodině, mohou realizovat své nápady. Při výuce pracovních 
činností se zaměřujeme na získávání praktických pracovních dovedností a návyků.    

Úkolem vyučovacího předmětu je vytvářet u žáků kladný vztah k práci. V rámci vyučování 
praktickým činnostem budou mít žáci možnost poznávat různé materiály, opracovávat je, vyrábět 
určené předměty a připravovat pomůcky pro individuální činnosti potřebné při výuce jiných 
předmětů.  

Praktické činnosti systematicky ovlivňují rozvoj motoriky a vytváření pracovních 
dovedností žáků. Dobrá výuka praktickým činnostem vede žáky k dobrému osvojování 
pracovních dovedností a návyků. Žáci při praktických činnostech postupně získávají dobré 
předpoklady ke správné volbě povolání a také k pozdějšímu společenskému uplatnění.  

Učí se také vytrvalosti, tvořivosti, je jim dána možnost realizovat vlastní nápady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Při praktických činnostech získávají žáci základní vědomosti o materiálech, se kterými pracují, o 
nástrojích, které k práci používají, i o dalších nástrojích vhodných k opracovávání daného 
materiálu. Seznamují se také s mnohými pracovními postupy, předlohami, návody, jednoduchými 
náčrty a učí se podle nich pracovat. Osvojují si rovněž základní zásady hygieny a bezpečnosti při 
práci se zvoleným materiálem a nástroji, jsou vedeni k jejich respektování. Dále se žáci učí 
dodržovat pracovní postup, organizovat svou práci a udržovat pořádek na pracovním místě, po 
skončení práce si své místo uklidit. 
Vzdělávání v této oblasti také směřuje k postupnému poznání žáků, že technika je součástí lidské 
kultury a je spojena s pracovní činností lidí. Učí je chápat pracovní činnost jako příležitost 
k sebeuplatnění.  

Klíčové kompetence 
 Kompetence k učení 
-         osvojuje.si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí,  
-         učí se používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě 
Kompetence k řešení problémů 
-         promýšlí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů 
 
 
Kompetence komunikativní 
-         rozšiřuje si slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, 
-         učí se popsat postup práce 
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Kompetence sociální a personální 
-         pracuje ve skupině, 
-         vytváří společné práce, při kterých se učí spolupracovat a respektovat nápady druhých, 
-         společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku 
Kompetence občanské 
Učitel 
-         vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných 
výsledků práce 
-         umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky 
-         umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
Kompetence pracovní 
-         správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami 
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UČEBNÍ PLÁN II. STUPEŇ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky k učebnímu plánu 
 
Na II. stupni jsme posílili hodinové dotace vyučovacích předmětů: český jazyk a literatura o 
3 disponibilní hodiny, anglický jazyk o 1 disponibilní hodinu, matematiku o 4 disponibilní 
hodiny, informatiku o 2 disponibilní hodiny, vzdělávací oblast člověk a společnost o 1 
disponibilní hodinu, vzdělávací oblast člověk a příroda o 5 disponibilních hodin, pracovní 
činnosti o 1 disponibilní hodinu a nově je vytvořen předmět malá maturita s dotací 1 
disponibilní hodiny.  
Druhý cizí jazyk – německý jazyk -  je zařazen v 7. ,8. a 9. ročníku v časové dotaci 2 hodiny 
týdně. 

 

 
Vzdělávací 

oblasti 

 
Vzdělávací 

obory 

2. stupeň 

6. 7. 8. 9. Doporučený 
počet/ náš 

plán 
 

Jazyk a 
jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

3 (1) 4 4 (1) 4 (1) 15/18 

Cizí jazyk 3 (1) 3 3 3 12/13 

Další cizí jazyk 0 2 2 2 6/6 

Matematika a 
její aplikace 

Matematika 4 (1) 4 (1) 3 (1) 4 (1) 15/19 

Informační a 
komunikační 
technologie 

IKT 1 0 (1) 0 (1) 0 1/3 

Člověk a 
společnost 

Dějepis 2 2 2 1 (1)  
11/12 Výchova k 

občanství 
1 1 1 1 

 
 

Člověk a 
příroda 

Fyzika 
 

2 1 (1) 2 1  
 
 

21/26 
Chemie 

 
0 0 2 2 

Přírodopis 1 (1) 2 1 (1) 2 

Zeměpis 1 (1) 1 (1) 1 2 

 
Umění a 
kultura 

Výtvarná 
výchova 

 

2 2 1 1  
 

10/10 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 

 
Člověk a zdraví 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2  
10/10 

Výchova ke 
zdraví 

1 0 1 0 

Člověk a svět 
práce 

Pracovní 
činnosti 

1 1 1 0 (1) 3/4 

Volitelný 
předmět 

Malá maturita 0 0 0 0 (1) 0/1 

Počet hodin týdně 25 + 5 26 + 4 27 + 4 26 + 5 104/122 
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UČEBNÍ OSNOVY 
 

Jazyk a jazyková komunikace 
 
Jazyk a jazyková komunikace 
Český jazyk a literatura 
Český jazyk zaujímá mezi vyučovacími předměty zcela výjimečnou pozici. Jazyk je nástrojem 
funkčního dorozumívání a integrace do společnosti, a zároveň je nástrojem pro poznávání a 
sebeuvědomování, realizovaném prostřednictvím řeči. Orientace ve verbálním vyjadřování, a to 
jak v mluveném, tak psaném je zásadní pro další vzdělávání a umění učit se. 
Prostřednictvím jazykové a literární výchovy získává žák kompetenci ke komunikaci s ostatními, 
ale také kompetenci k samostatnému funkčnímu vyjádření svých postojů, názorů a pocitů, stejně 
jako schopnost jiné postoje, názory a hodnoty kriticky posuzovat. 
Jazykové vzdělávání vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují 
správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně se 
prosazovat ve společnosti. 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 2. stupně. Jeho 
obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 
stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související 
očekávané výstupy průřezových témat. 
Předmět Český jazyk a literatura přímo rozvíjí schopnosti žáka důležité pro vzdělávání ve všech 
dalších vzdělávacích oborech. Má komplexní charakter a prolínají se v něm tři složky: Jazyková 
výchova, Komunikační a slohová výchova a Literární výchova (s teoretickými a historickými 
vazbami). Uvedené složky jsou v jednotlivých ročnících zastoupeny rovnoměrně a ukotvovány 
ve vzájemných vazbách. 
Výuka probíhá většinou v kmenových třídách, případně ve školní knihovně nebo v učebně IT. 
Některá témata, zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou krátkodobých i 
dlouhodobých projektů, při nichž dochází k propojování žáků různých ročníků. Dalším 
způsobem naplňování cílů předmětu je práce se slovníky, encyklopediemi, práce na internetu, s 
mediálním obsahem, mimočítanková četba, návštěva knihoven, divadelních představení, besedy, 
soutěže a kulturní akce. 
Důraz klademe na rozvoj funkční gramotnosti a kritického postoje. Usilujeme o to, aby žáci 
osvojené vědomosti, dovednosti a znalosti používali v praxi, dobře ovládali svůj mateřský jazyk 
v mluvené i psané podobě, byli si vědomi kulturních a historických souvislostí, a byli tak schopni 
poznávat a chápat společensko-kulturní vývoj a společenskou situaci. 
Především v nižších třídách klademe zvláštní důraz na zdokonalení písemného projevu a 
zvládnutí gramatiky, potřebné k sestavování vlastních textů. Usilujeme o kultivaci mateřského 
jazyka, čtenářských dovedností a gramotnosti, přesného vyjadřování a logického myšlení. 
 
Časová dotace vyučovacího předmětu 
6. ročník – 4 + 1 hodiny (cvičení Veselá čeština) 
7. ročník – 4 hodiny 
8. ročník – 4 hodiny 
9. ročník – 4 + 1 hodiny (seminář) 
 
Zaměření jednotlivých složek předmětu Český jazyk a literatura 

 Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základem 

přesného a přehledného vyjadřování. Žáci získávají znalosti a dovednosti potřebné 
k osvojování spisovné podoby českého jazyka, ale i ostatních jazykových útvarů. 

 Komunikační a slohová výchova žáky učí vnímat různá sdělení – jejich funkci a záměr 
mluvčího. Důraz klademe nejen na čtení, ale také na tvorbu funkčního sdělení. 
Důležitými prvky komunikační a slohové výchovy jsou kritické hodnocení a přijímání 
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sdělení, čtení s porozuměním, kultivace vyjadřování a kompetence ke správnému výběru 

jazykových prostředků, samostatná tvorba textů. 

 Literární výchova předkládá žákům psané kulturní bohatství. Rozšiřuje jejich kulturně-
společenský rozhled a historické souvislosti. Prostřednictvím tvořivé práce s 
uměleckými texty se podílí na estetickém emocionálním i etickém rozvoji osobnosti 

žáků. Kultivuje jejich schopnost citlivého vnímání okolního světa i sebe sama, napomáhá 
při formování hodnotové orientace a vkusu.  

 
Ve všech složkách předmětu podporujeme žáky, aby rozvíjeli následující dovednosti: 
1/ Čtení: 

– praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, se schopností orientovat se v textu) 
– věcné (jako zdroj informací, vyhledávací) 
– kritické (analytické, hodnotící) 
– prožitkové 

2/ Naslouchání: 
– praktické (jako podnět k jednání a budující empatii) 
– věcné (soustředěné, aktivní) 
– kritické (umět rozpoznávat objektivní a subjektivní sdělení, chápat komunikační záměr 
mluvčího, odhalovat manipulativní působení projevu, zvukové prostředky souvislého 
projevu a prostředky mimojazykové) 
– zážitkové 

3/ Mluvený projev 
– pěstujeme v žácích zásady dorozumívání (komunikační normy, 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, diskuse 

4/ Písemný projev 
 – vedeme žáky k tomu, aby na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových 
postupech a žánrech byli schopni vyjadřovat postoje ke sdělovanému obsahu a sami byli 
schopni obsah tvořit 

 
 
Průřezová témata 
Předmět Český jazyk a literatura integruje následující tematické okruhy: 
 

Osobnostní a sociální výchova 
Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o sobě, prohlubování 
dovedností k řešení problémů 
Kreativita – podporujeme žáky v rozvoji základních rysů jazykové kreativity 
Seberegulace a sebeorganizace – sebevzdělávání a sebekontrola 
Sociální rozvoj – podporujeme komunikace, tedy schopnost vyjádřit sám sebe, 
své základní potřeby a přání, schopnost reagovat a používat adekvátní 
prostředky v základních životních situacích, úspěšné způsoby komunikace, 
neverbální složka komunikace. 
Kooperace – podporujeme spolupráci různých věkových skupin, což vede ke 
schopnosti domluvit se, navazovat a budovat mezilidské vztahy 
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného 
člověkem, řeč lidských skutků, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální 
Mezilidské vztahy – respekt, empatie a udržování dobrých vztahů 
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Mediální výchova 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – pěstování kritického přístupu ke 
zpravodajství a reklamě. Vnímání autora mediálních sdělení. Fungování a vliv 
médií ve společnosti. 
 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
V rámci literární výchovy seznamujeme žáky se světovým kulturním a literárním 
dědictvím; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy, besedy a návštěvy 
 

Multikulturní výchova 
V rámci výuky literární výchovy podporujeme pochopení kulturních rozdílů, 
porozumění kulturním odlišnostem a společným kořenům evropských zemí, 
tradice různých zemí 

 
Výchovné a vzdělávací strategie 
Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura na 2. stupni rozvíjíme klíčové kompetence 
(systém vědomostí, dovedností i postojů potřebný ke kompetentnímu jednání v přirozených 
životních situacích) v souladu s RVP. 
Převládajícími klíčovými kompetencemi jsou dovednosti komunikativní a kompetence k učení. 
Nemalou měrou se uplatňuje i dovednost řešit problémy a kompetence pracovní, vedoucí 
k organizaci a plánování učení a k dodržování vymezených pravidel. Budujeme také kompetence 
sociální a personální, které umožní každému žáku zažít úspěch. 
 
Způsoby hodnocení a klasifikace 
Učitel vede soustavnou evidenci o klasifikaci žáka. Žákům vždy poskytuje zpětnou vazbu, vždy 
klade důraz na motivaci a rozvoj a vždy přihlíží k reálným možnostem každého jednotlivce. 
 
Český jazyk a literatura – komunikační a slohová výchova, 6. ročník 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

Žák: 
Rozlišuje subjektivní 
a objektivní sdělení a 
komunikační záměr 
partnera v hovoru 

Žák: 
 Přečte text, 

vyjádří jeho 
výpovědní 
hodnotu a 
rozeznává 
subjektivní a 
objektivní sdělení 

Práce s texty 
Řečová cvičení 

VMEGS – Evropa a 
svět nás zajímá 
MuV – Kulturní 
diference 
MedV – kritické čtení 
a vnímání mediálních 
sdělení, interpretace 
vztahu – mediální 
sdělení vs. Realita 

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

 Správně verbálně 
komunikuje a 
používá spisovný 
jazyk 

 Rozliší 
nespisovné a 
spisovné jazykové 
prostředky v 
psaném i ústním 
projevu a používá 
je účelně a podřídí 
jejich užití 
komunikačnímu 
záměru 

Slohová cvičení a 
práce 
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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 

 Sám napíše text 
zadaného 
(probíraného) 
slohového útvaru 
Napíše osnovu, 
používá přímou, 
nepřímou řeč, 
člení text do 
odstavců 

Vypravování 
Popis 
Zpráva, oznámení 
Výpisky, výtah 
Dopis 

MedV – Kritické čtení 
a vnímání mediálních 
sdělení, interpretace 
vztahu – mediální 
sdělení – realita EV – 
Vztah člověka a 
prostředí VMEGS – 
Evropa a svět nás 
zajímá MuV – 
Kulturní diference 

V mluveném projevu 
připraveném i 
improvizovaném 
vhodně užívá 
verbálních, 
nonverbálních i 
paralingválních 
prostředků řeči 

 Seznamuje se s 
možnostmi 
nonverbální 
komunikace, jako 
je modulace hlasu, 
intonace věty, 
mimika, a v 
odpovídající míře 
je užívá ve 
vlastním projevu 

Mluvní cvičení  

    
 
 
 
Český jazyk a literatura – jazyková výchova, 6. ročník 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

Žák: Spisovně 
vyslovuje česká a 
běžně užívaná cizí 
slova 

Žák: 
 Uvede typy 

hlásek, rozliší 
souhlásky na 
znělé a neznělé 
Rozpozná, kde 
stojí slovní 
přízvuk v českém 
jazyce 

Zvuková stránka 
jazyka 

 

Samostatně pracuje s 
Pravidly českého 
pravopisu, se 
Slovníkem spisovné 
češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami 

 Orientuje se v 
základních typech 
jazykových 
příruček, použije 
vhodné příručky a 
samostatně s nimi 
pracuje 

Práce s jazykovými 
příručkami 

 

Správně třídí slovní 
druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě 
jich používá ve 
vhodné komunikační 
situaci 

 Rozlišuje správně 
slovní druhy 

 Rozpozná slovní 
druhy v textu 

 Na základě 
skloňování a 
časování slovních 
druhů tvoří 

Tvarosloví, druhy 
slov, podstatná 
jména, přídavná 
jména, zájmena 
číslovky, slovesa 

OSV – sociální rozvoj 
– komunikace 



55 
 

spisovné tvary 
slov 

 Objasní stavbu 
slova, rozpozná 
příbuzná slova 

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

 Upevňuje a 
rozšiřuje znalosti 
pravopisných jevů 

Pravopisná cvičení, 
diktáty 

 

Rozlišuje významové 
vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v 
souvětí 

 Rozlišuje podmět 
a přísudek a jejich 
druhy Porozumí 
rozvíjejícím 
větným členům 

 Prohlubuje 
znalosti o větě, 
souvětí a přímé 
řeči 

Skladba, základní 
větné členy, 
rozvíjející větné 
členy, věta 
jednoduchá a souvětí, 
tvoření vět, přímá řeč 

OSV – sociální rozvoj 
– komunikace 

Rozlišuje spisovný 
jazyk, nářečí a 
obecnou češtinu a 
zdůvodní jejich užití 

 Objasní pojem 
národní jazyk 

 Rozdělí útvary 
národního jazyka, 
lokalizuje nářečí v 
jazykové mapě 

 Zařadí slova do 
jednotlivých 
vrstev národního 
jazyka 

Jazyk a jeho útvary OSV – sociální rozvoj 
– komunikace 

    
 
 
Český jazyk a literatura – literární výchova, 6. ročník 
Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

Žák: 
Uceleně reprodukuje 
přečtený text, 
jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk 
literárního díla a 
vlastními slovy 
interpretuje smysl 
díla 

Žák: 
 Přednese vhodně 

literární text, 
porozumí textu 

 Volně ho 
reprodukuje 

 Zaznamená hlavní 
myšlenky, práce s 
textem 

Četba literárních 
ukázek 

VMEGS – Objevujeme 
Evropu a svět, 
Kořeny a zdroje 
evropské civilizace 
MuV – Kulturní 
diference 

Formuluje ústně i 
písemně dojmy ze 
své četby, návštěvy 
divadelního nebo 
filmového 
představení a názory 
na umělecké dílo 

 Písemnou 
(čtenářský deník) 
či ústní formou 
zaznamenává 
hlavní dějovou 
linii, postavy, 
myšlenky 
divadelních, 

Četba literárních 
ukázek, divadelní a 
filmové představení 

MedV – Vnímání 
autora mediálních 
sdělení 
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filmových 
představení a 
především četby 

 Vyjádří osobní 
názor na 
umělecké dílo 

Rozlišuje základní 
literární druhy a 
žánry, porovná je i 
jejich funkci, uvede 
jejich výrazné 
představitele 

 Osvojuje si teorii 
jednoduchých 
literárních žánrů 

 Rozpoznává 
jednoduché 
literární žánry  

 Najde v textu 
znaky těchto 
žánrů 

 Seznamuje se s 
výraznými 
představiteli 
těchto žánrů v 
české i světové 
literatuře 

  

Porovnává různá 
ztvárnění téhož 
námětu v literárním, 
dramatickém i 
filmovém zpracování 

 Srovnává 
literární, 
divadelní a 
filmová 
zpracování a 
jednoduchým 
způsobem 
obhajuje vlastní 
názor 

Literární ukázky, 
divadlo, film  

Divadelní, filmové 
představení 

Tvoří vlastní literární 
text podle svých 
schopností a na 
základě osvojených 
znalostí základů 
literární teorie 

 Vytvoří vlastní 
literární text, volí 
vhodné jazykové 
prostředky 

Samostatné tvůrčí 
psaní – dílna 

 

Vyhledává informace 
v různých typech 
katalogů, v knihovně 
i v dalších 
informačních 
zdrojích 

 Orientuje se v 
knihovně, v 
katalozích, hledá 
na internetu 
informace týkající 
se četby 

Využití školní 
knihovny; návštěva 
Městské knihovny  

Návštěva knihovny 

 
 
Český jazyk a literatura – komunikační a slohová výchova, 7. ročník 
Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

Žák: 
Rozlišuje subjektivní 
a objektivní sdělení a 
komunikační záměr 
partnera v hovoru 

Žák: 
 Na základě 

získaných 
dovedností 
porovná sdělení a 
zaujme 

Líčení (= subjektivně 
zabarvený popis) 

VV, HV – dojmy z 
poslechu díla, dojmy 
z výstavy 
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stanovisko k 
obsahu sdělení, 
posoudí 
objektivnost a 
subjektivnost 

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

 Analyzuje text, 
porovná 
podstatné a méně 
důležité 
informace a 
vlastními slovy 
formuluje hlavní 
myšlenku, kterou 
dokáže podložit 
citací z textu, 
reprodukuje text 
podle osnovy 

Výtah, vypravování, 
popis a líčení 

EV – vztah člověka a 
prostředí 

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 

 Tvoří vlastní 
životopis, 
pozvánku, sestaví 
žádost podle 
předlohy 

 Používá naučené 
informace, 
pracuje s osnovou 
a na jejím základě 
sestaví text 

 VDO – VKO, RV – 
výchova pro volbu 
povolání 

Uspořádá informace 
v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří 
koherentní text s 
dodržením pravidel 
mezivětného 
navazování 

 Vybaví si naučené 
a vědomosti 
aplikuje při 
vytvoření 
vlastního textu 

 Dodržuje zásady 
spojitosti a 
návaznosti  

Zpráva, oznámení VDO 

 
 
Český jazyk a literatura – jazyková výchova, 7. ročník 
 
Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

Žák: Spisovně 
vyslovuje česká a 
běžně užívaná cizí 
slova 

 Žák: 
 Analyzuje význam 

slov, sám vysvětlí 
původní i 
přenesený 
význam slova 

Význam slov – 
metafora, 
metonymie, 
synonyma, 
antonyma, 
homonyma, rčení 

 

Rozlišuje a příklady v 
textu dokládá 
nejdůležitější 
způsoby obohacování 
slovní zásoby a 

 Osvojí si definice, 
rozlišuje základní 
způsoby tvoření 
slov a na základě 
naučeného sám 

Slovotvorba  
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zásady tvoření 
českých slov, 
rozpoznává 
přenesená 
pojmenování, zvláště 
ve frazémech 

vysvětluje, jak 
dané slovo 
vzniklo 

Samostatně pracuje s 
Pravidly českého 
pravopisu, se 
Slovníkem spisovné 
češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami 

 Na základě 
získaných znalostí 
a dovedností 
samostatně 
pracuje s 
jazykovými 
příručkami 

Tvarosloví, pravopis, 
význam slov 

 

Správně třídí slovní 
druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě 
jich používá ve 
vhodné komunikační 
situaci 

 Pozná a určí 
slovní druhy – 
zdokonaluje se v 
určování 
neohebných 
slovních druhů 

Tvarosloví, pravopis OSV – sebepoznání a 
sebepojetí, 
komunikace 

Rozlišuje významové 
vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v 
souvětí 

 Na základě 
osvojeného učiva 
analyzuje stavbu 
věty a souvětí, 
sám aplikuje 
vědomosti při 
tvorbě věty a 
souvětí 

 Definuje pojem 
podřadné souvětí 
a poznává ho v 
textu 

Skladba – větné 
členy, věty podle 
členitosti, 
několikanásobné 
větné členy 

OSV – jazyková 
komunikace 

V písemném projevu 
zvládá pravopis 
lexikální, 
slovotvorný, 
morfologický i 
syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí 

 Vybaví si naučené, 
vysvětlí 
pravopisný jev a 
uvede správné 
zdůvodnění 

Pravopisná cvičení, 
diktáty 

 

Rozlišuje spisovný 
jazyk, nářečí a 
obecnou češtinu a 
zdůvodní jejich užití 

 Vlastními slovy 
vyjádří rozdíl 
mezi spisovným a 
nespisovným 
jazykem, popíše 
vhodnost užití 
jazykových 
prostředků v 
určitém kontextu 

Práce s textem OSV – jazyková 
komunikace 

 
 
Český jazyk a literatura – literární výchova, 7. ročník 
Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 
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Žák: Uceleně 
reprodukuje 
přečtený text, 
jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk 
literárního díla a 
vlastními slovy 
interpretuje smysl 
díla 

 Žák: 
 Interpretuje text, 

rozliší podstatné a 
méně důležité 
sdělení, zaujme 
vlastní stanovisko 
a obhájí je na 
základě citace z 
textu 

Orientace v textu 
básně, povídky, 
pověsti 

OSV – sebepoznání a 
sebepojetí, jazyková 
komunikace, člověk a 
společnost 
VDO – výchova 
k občanství 

Rozpoznává základní 
rysy výrazného 
individuálního stylu 
autora 

 Analyzuje text, 
odlišuje základní 
a přenesený 
význam slova; 
metafora, obrazná 
pojmenování 

Literární teorie  

Formuluje ústně i 
písemně dojmy ze 
své četby, návštěvy 
divadelního nebo 
filmového 
představení a názory 
na umělecké dílo 

 Interpretuje a 
analyzuje dílo, 
porovná způsob 
zpracování 
tématu, zaujme 
vlastní 
stanovisko, 
komentuje 
způsob pojetí 
tématu 

Práce s literárním 
textem 

MedV – vnímání 
autora mediálních 
sdělení MuV 

Uvádí základní 
literární směry a 
jejich významné 
představitele v české 
a světové literatuře 

 Přiřadí 
představitele ke 
správnému 
literárnímu 
směru, ukáže 
typické rysy 
směru i stylu 
autora 

Práce s literárním 
textem 

VMEGS – Evropa a 
svět nás zajímá 

Tvoří vlastní literární 
text podle svých 
schopností a na 
základě osvojených 
znalostí základů 
literární teorie 

 Vytvoří vlastní 
literární text, volí 
vhodné jazykové 
prostředky 

Samostatné tvůrčí 
psaní – dílna 

 

Porovnává různá 
ztvárnění téhož 
námětu v literárním, 
dramatickém i 
filmovém zpracování 

 Samostatně 
srovná pojetí 
tématu, uvede 
rozdíly ve 
zpracování, 
podloží svá 
tvrzení doklady v 
textu 

Vlastní četba a 
návštěva kulturních 
zařízení 
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Český jazyk a literatura – komunikační a slohová výchova, 8. ročník 
Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

Žák: Odlišuje ve 
čteném nebo 
slyšeném textu fakta 
od názorů a 
hodnocení, ověřuje 
fakta pomocí otázek 
nebo porovnáváním s 
dostupnými 
informačními zdroji 

Žák: 
 Podává 

přehledně, 
pomocí 
neutrálních 
jazykových 
prostředků, 
poučení o určitém 
problému nebo 
jevu 

Výklad – odborné 
názvy (termíny), 
odstavce, osnova 

Př, F, D, Z, HV atd. 
odborný výklad z 
učiva předmětů 

Rozpozná 
manipulativní 
komunikaci v 
masmédiích a 
zaujímá k ní kritický 
postoj 

 Obhajuje svůj 
názor, prosazuje 
své postoje 
v diskuzích 

 Orientuje se ve 
slohových 
útvarech v 
závislosti na cíli a 
zaměření 
slovního projevu 

Úvaha – aktuální 
společenské jevy; 
hodnocení, diskuse 

Volba povolání – 
úvaha o životních 
plánech: Čím bych 
chtěl být a proč? OSV 
– zájem o projevy lidí 
ve společnosti, 
zaujímání postojů, 
vytváření pozitivních 
přístupů 

Dorozumívá se 
kultivovaně, výstižně, 
jazykovými 
prostředky vhodnými 
pro danou 
komunikační situaci 

 Plynule hovoří na 
zadané téma 
přiměřeně své 
informovanosti a 
schopnostem 

Mluvní cvičení MedV – hodnocení 
zhlédnutých 
kulturních akcí, 
divadel, filmů, 
vyjádření názoru 

Zapojuje se do 
diskuse, řídí ji a 
využívá zásad 
komunikace a 
pravidel dialogu 

 Obhajuje svůj 
názor, prosazuje 
své postoje 
v diskuzích 

 Orientuje se ve 
slohových 
útvarech v 
závislosti na cíli a 
zaměření 
slovního projevu 

Shrnutí o slohu – 
základní styly, forma 
projevů, odlišnost 
mluvených projevů 
od popsaných 

 

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

 Osvojuje si 
vědomosti 
samostudiem – 
podtrhávání, 
výpisky, výtah, 
formuluje klíčové 
skutečnosti 

Výtah – citáty, 
základní informace z 
aktualit 

Př, F, D, Z, HV … 
odborný výtah z 
učiva předmětů 

Využívá poznatků o 
jazyce a stylu ke 

 Charakterizuje 
přehledně 

Charakteristika 
literárních postav – 

OSV – kladné a 
záporné lidské 
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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 

literární postavu 
díla, seznamuje se 
s postavami 
významných děl, 
uvědomuje si 
krásu kolem sebe, 
podle svých 
schopností tvoří 
odpovídající líčení 
skutečnosti 

přirovnání, 
přenesené významy, 
rčení, přísloví 
Subjektivně 
zabarvený popis 
(líčení) – 
personifikace, 
epiteta, přirovnání 

vlastnosti; 
sebepoznání EV – 
postavení člověka v 
přírodě, její ocenění, 
člověk ochránce okolí 

    
 
Český jazyk a literatura – jazyková výchova, 8. ročník 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

Žák: 
Spisovně vyslovuje 
česká a běžně 
užívaná cizí slova 

Žák: 
 Zařadí češtinu 

mezi slovanské 
jazyky 

 Porozumí běžným 
slovům cizího 
původu, správně 
je používá při 
komunikaci, 
nahrazuje je slovy 
domácími 

Obecné výklady o 
českém jazyce, 
slovanské jazyky 
Slova přejatá, 
výslovnost a 
pravopis, skloňování 

MedV – poslech 
audiovizuálního díla 
v jiném slovanském 
jazyku než v češtině 
OSV – vyjádření 
negativního postoje 
ke xenofobii, 
stereotypům a 
předsudkům 
MuV – literatura 
(správná výslovnost 
jmen významných 
osobností různých 
oborů i národností) 

Rozlišuje a příklady v 
textu dokládá 
nejdůležitější 
způsoby obohacování 
slovní zásoby a 
zásady tvoření 
českých slov, 
rozpoznává 
přenesená 
pojmenování, zvláště 
ve frazémech 

 Rozeznává 
podoby českého 
jazyka, vyjadřuje 
se spisovně 

Útvary českého 
jazyka a jazyková 
kultura 

MedV – hodnocení 
jazykové kultury 
v masmédiích 

Samostatně pracuje s 
Pravidly českého 
pravopisu, se 
Slovníkem spisovné 
češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami 

 Samostatně 
získává informace 
v různých typech 
slovníků, 
jazykových 
příručkách, na 
internetu 

Nauka o slovní 
zásobě, slovní zásoba 
a tvoření slov 

 

Správně třídí slovní 
druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě 
jich používá ve 
vhodné komunikační 
situaci 

 Utvrzuje znalosti 
slovesných 
kategorií, nově 
rozlišuje slovesa 
dokonavá od 
nedokonavých, 

Tvarosloví, slovesný 
vid, užívání 
spisovných tvarů; 
využití různých 
spisovných 
slovesných tvarů; 

MuV – využití 
literárních textů 
učebnice k 
prohloubení 
literárního učiva  
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určuje třídu a 
vzor 

 Užívá spisovných 
slovesných tvarů 

pravopis koncovek 
sloves 

OSV – přednost rodu 
mužského jak v 
mluvnici, jak v 
životě? Mezilidské 
vztahy, výchova 
k rodičovství 

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

 Klasifikuje větu 
jednoduchou 
podle různých 
kritérií 

 Tvoří vlastní 
příklady k 
probíranému 
učivu 

Skladba, věta 
jednoduchá podle 
členitosti, větný 
ekvivalent; základní a 
rozvíjející větné členy 

OSV – pravidla 
žádoucí komunikace 
– rozkazy, zákazy, 
výzvy, přání – vztahy 
mezi rodiči 
(dospělými) a dětmi 
– sebepoznání, 
vžívání se do situace 
bližních 

Rozlišuje významové 
vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v 
souvětí 

 Rozlišuje různé 
druhy souvětí, 
věty hlavní a 
vedlejší 

 Prohlubuje si 
znalosti o souvětí 
podřadném – 
důraz v pravopise 
na interpunkci 

Souvětí podřadné, 
souřadně spojené 
věty vedlejší; 
interpunkce ve větě 
jednoduché a v 
souvětí podřadném, 
tvoření vět  
Souvětí souřadné, 
významový poměr 
mezi větami hlavními 

Př, EV – využití 
informací z cvičení k 
získávání vědomostí 
o životě zvířat, z 
přírody, světa kolem 
nás 

    
 
 
Český jazyk a literatura – literární výchova, 8. ročník 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

Žák: 
Rozpoznává základní 
rysy výrazného 
individuálního stylu 
autora 

Žák: 
 Seznamuje se se 

zvláštními 
podobami 
psaného slova, 
zapojuje se do 
nabízených 
projektů školy 

Hra se slovy, grafická 
podoba básně, 
fantazie – poetismus, 
autorské divadlo, 
hudebně-divadelní 
žánry 

OSV – objektivní 
posouzení výkonu 
spolužáka, důraz na 
klady 
MuV – tvorba 
etického kodexu, 
srovnání s chováním 
literárních postav 
EV – Krása přírody v 
lyrice, ochrana 
přírody HV – hudební 
podoba písní  

Formuluje ústně i 
písemně dojmy ze 
své četby, návštěvy 
divadelního nebo 
filmového 
představení a názory 
na umělecké dílo 

 Vyjadřuje své 
pocity z 
přečteného textu 

 Vybírá si 
přiměřenou 
četbu, hodnotí ji 

 Vyjadřuje své 
hodnocení 
výkonů spolužáků 

Nácvik výrazného 
přednesu, 
dramatizace textu 

MedV – tvorba 
krátkých literárních 
útvarů (bajky, básně, 
povídky)  
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podle určených 
kritérií 

Tvoří vlastní literární 
text podle svých 
schopností a na 
základě osvojených 
znalostí základů 
literární teorie 

 Rozumí literárním 
pojmům a používá 
je při tvůrčím 
psaní 

Tvorba textů VV – ilustrace 
významných 
světových i českých 
děl – ukázky; 
žákovské ilustrace 
básní 

Rozlišuje literaturu 
hodnotnou a 
konzumní, svůj názor 
doloží argumenty 

 Má přehled o 
významných 
představitelích 
české i světové 
literatury (časové 
zařazení, literární 
směr), autory 
starověké a 
středověké 
literatury 

Vývoj literatury od 
počátku po 
středověkou 
literaturu 

 

Rozlišuje základní 
literární druhy a 
žánry, porovná je i 
jejich funkci, uvede 
jejich výrazné 
představitele 

 Rozeznává 
základní literární 
žánry i umělecké 
jazykové 
prostředky, 
charakterizuje je 

 Zapojuje se do 
diskuse o 
slyšených nebo 
zhlédnutých 
kulturních 
zážitcích 

Odraz historických 
událostí v literatuře, 
žánry věcné 
literatury – literatura 
faktu, autobiografie, 
adaptace literárních 
děl, filmová, televizní 
tvorba 

D – poznání 
historických 
skutečností na 
konkrétních lidských 
osudech OSV – 
pomoc druhým, 
respektování 
odlišností MedV – 
srovnání filmu, 
divadla s literární 
předlohou 

    
    

 
 
Český jazyk a literatura – komunikační a slohová výchova, 9. ročník 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

Žák: 
Odlišuje ve čteném 
nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a 
hodnocení, ověřuje 
fakta pomocí otázek 
nebo porovnáváním s 
dostupnými 
informačními zdroji 

 Žák: 
 Analyzuje text, 

roztřídí získané 
informace na 
podstatné a 
okrajové, seřadí 
podstatné 
informace podle 
důležitosti, 
porovná 
informace 

Výklad, výtah  

Rozlišuje subjektivní 
a objektivní sdělení a 
komunikační záměr 
partnera v hovoru 

 Analyzuje text, 
posoudí 
subjektivní a 
objektivní přístup 
autora a zhodnotí 

Úvaha MedV – vnímání 
autora mediálních 
sdělení, stavba 
mediálních sdělení 
(natočit debatu z TV) 
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jej, provede 
kritiku 

 Uplatňuje vlastní 
názory a 
stanoviska ve 
vlastním textu 

Rozpozná 
manipulativní 
komunikaci v 
masmédiích a 
zaujímá k ní kritický 
postoj 

 Analyzuje text, na 
základě 
osvojených 
znalostí o 
slohových 
postupech a 
útvarech rozliší 
jednotlivé 
publicistické 
útvary, zhodnotí 
předkládané 
informace, 
posoudí 
objektivnost 
daných informací, 
provede kritiku  

Publicistické útvary MedV – příspěvek do 
časopisu 

Uspořádá informace 
v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří 
koherentní text s 
dodržováním 
pravidel mezivětného 
navazování 

 Na základě již 
získaných 
komunikačních 
dovedností a 
znalostí 
slohových 
postupů a útvarů 
formuluje vlastní 
myšlenky a 
názory v souladu 
s danou 
komunikační 
situací, vybírá a 
používá vhodné 
jazykové 
prostředky pro 
tuto situaci 

Proslov, vypravování, 
diskuse 

MuV – kulturní 
diference, etnický 
původ (úvaha, 
diskuse) 

V mluveném projevu 
připraveném i 
improvizovaném 
vhodně užívá 
verbálních, 
nonverbálních i 
paralingválních 
prostředků řeči 

 Vybaví si naučené, 
vysvětlí vlastními 
slovy a aplikuje ve 
vlastním textu 

Mluvní cvičení  

Zapojuje se do 
diskuse, řídí ji a 
využívá zásad 
komunikace a 
pravidel dialogu 

 Na základě 
osvojených zásad 
komunikace se 
zapojuje do 
diskuse, 
formuluje vlastní 
myšlenky a 
názory, 

Diskuse  
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prezentuje je, 
hodnotí 
argumenty 
oponenta, 
porovnává je se 
svými, reaguje na 
ně 

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 

 Definuje 
jednotlivé slohové 
postupy a útvary, 
na základě 
osvojených 
znalostí a 
dovedností 
vytvoří vlastní 
text 

Slohové postupy a 
útvary užívané v 
různých 
komunikačních 
oblastech a situacích 

EV – různé slohové 
útvary 
 

 
Český jazyk a literatura – jazyková výchova, 9. ročník 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

Žák:  
Spisovně vyslovuje 
česká a běžně 
užívaná cizí slova 

Žák: 
Upevňuje si již 
osvojené znalosti a 
aplikuje je 
Zaměřuje se na 
správnou výslovnost 

Zvuková stránka 
jazyka 

 

Rozlišuje a příklady v 
textu dokládá 
nejdůležitější 
způsoby obohacování 
slovní zásoby a 
zásady tvoření 
českých slov, 
rozpoznává 
přenesená 
pojmenování, zvláště 
ve frazémech 

Prohlubuje již 
osvojené znalosti a 
aplikuje je 
Upevňuje si znalosti o 
možnostech vzniku 
nových slov 

Tvoření slov  

Rozlišuje významové 
vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v 
souvětí 

Opakuje druhy 
souvětí, grafické 
rozbory  
Zaměření se na 
správnou interpunkci 
v souvětí 

Skladba  

V písemném projevu 
zvládá pravopis 
lexikální, 
slovotvorný, 
morfologický i 
syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí 

Prohlubuje již 
osvojené učivo, 
reprodukuje a 
aplikuje je, 
zdůvodňuje veškeré 
pravopisné jevy 

Zvuková stránka 
jazyka, tvarosloví 
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Prohlubuje a praxí 
utužuje získané 
znalosti z tvarosloví 

    
    
    

 
 
Český jazyk a literatura – literární výchova, 9. ročník 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

Žák: 
Tvoří vlastní literární 
text podle svých 
schopností a na 
základě osvojených 
znalostí základů 
literární teorie 

Žák: 
Vytvoří vlastní 
literární text, volí 
vhodné jazykové 
prostředky 

Samostatné tvůrčí 
psaní – dílna 

 

Rozlišuje literaturu 
hodnotnou a 
konzumní, svůj názor 
doloží argumenty 

Na základě 
osvojených znalostí 
literární teorie a 
vlastní četby 
analyzuje text, 
hodnotí jej, kritizuje a 
posoudí jeho 
hodnotu, porovná s 
jiným textem 

Četba, čtenářský 
deník 

VDO – občanská 
společnost a škola – 
literatura o 
holocaustu MedV – 
kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení (rozlišení 
bulváru, braku od 
hodnotné literatury) 

Rozlišuje základní 
literární druhy a 
žánry, porovná je i 
jejich funkci, uvede 
jejich výrazné 
představitele 

Vyjmenuje a definuje 
jednotlivé literární 
druhy a žánry, uvede 
příklady, analyzuje 
ukázky 

Literární pojmy  

Uvádí základní 
literární směry a 
jejich významné 
představitele v české 
a světové literatuře 

Vyjmenuje a definuje 
základní literární 
směry, uvede jejich 
významné 
představitele a jejich 
díla, porovná autory 
v rámci jednotlivých 
směrů 

Česká a světová 
novověká literatura 
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Cizí jazyk – Anglický jazyk 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň  
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu:  
Anglický jazyk je vyučován na naší škole od 1. do 9. ročníku. Jeho obsahem je naplňování 
očekávaných výstupů vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a souvisejících 
tematických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání. Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi 
z různých částí světa, ale i pro práci s počítačem, internetem atd. Proto klademe důraz na 
rozvoj komunikačních dovedností, kterým podřizujeme i výuku gramatické části 
vzdělávacího předmětu. Výuka probíhá v kmenových třídách, v jazykové učebně a IT 
učebně. V jazykové učebně je práce zaměřena především na komunikaci, poslechu, práci 
s textem, práci s médii (TV, video, DVD), práci s rodilým mluvčím (USA) a projektové 
práce žáků. Početně je výuka organizována do skupin o maximálním počtu 24 dětí.  
Časová dotace: 

6. ročník – 4 hodiny týdně 
7. ročník – 3 hodiny týdně 
8. ročník – 3 hodiny týdně 
9. ročník – 3 hodiny týdně 
 

Místo realizace: učebny školy, okolí školy 
 
Cílové zaměření předmětu:  
2. stupeň  
Na 2. stupni pracují žáci ve větší míře s autentickými texty, konverzují spolu anglicky ve 
větších celcích. V souvislosti s probíraným zeměpisným a dějepisným učivem se žáci 
seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. Angličtinu používají při práci s 
Internetem, časopisy i jako součást jiných předmětů. Nedílnou součástí výuky na 
druhém stupni je konverzace. Konverzační hodiny jsou věnovány zejména rozvoji 
konverzačních dovedností žáků, posílení slovní zásoby, práci na projektech, konverzace 
s rodilým mluvčím a schopnosti žáků pracovat ve skupinách.  
Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 
kompetencí:  
Kompetence k učení 

 učitel vede žáky k pochopení důležitosti komunikovat anglicky pro další studium 

i praktický život  

 umožňuje propojování probraných témat a jazykových jevů  

 vede k samostatnému vyhledávání nástrojů k odstraňování problémů při 

komunikaci v angličtině 

 hodnotí především individuální pokrok v učení jednotlivých žáků  

 informuje žáky o možnostech účastnit se soutěží (konverzačních soutěží apod.), 

popř. jazykových zkoušek (Cambridge YLE, PET, KET...) 

 zaměřuje se na čtení s porozuměním (práce s články z internetu, se školním 

časopisem)  

 
Kompetence k řešení problémů 

 nabízí řešení jednoduchých problémových situací v cizojazyčném prostředí  

 odstraňuje obavy z komunikace s cizinci 
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 chybí-li slovní zásoba, využívá opisu k vyjádření obsahu myšlenky  

 
Kompetence komunikativní  

 umožňuje porozumění jednoduchému sdělení v anglickém jazyce 

 vede k formulování jednoduchých myšlenek anglicky 

 umožňuje porozumět promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce 

 nabízí využívání dovedností osvojených v anglickém jazyce k navázání kontaktu 

či vztahu 

 při každé vyučovací hodině se snaží dosáhnout toho, aby co nejvíce žáků 

promluvilo 

 zařazuje činnosti umožňující komunikaci s žáky jiných věkových skupin 

 
Kompetence sociální a personální 

 umožňuje v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu 

 vede k dodržování zásad slušného chování v anglicky mluvícím prostředí 

 nabízí spolupráci na jednoduchém úkolu v anglicky hovořící skupině 

 pravidelně do výuky zařazuje kooperativní způsoby  

 
Kompetence občanské 

 zprostředkuje získání představ o zvycích v anglicky mluvících zemích a jejich 

porovnávání s našimi zvyky 

 umožňuje srovnávání ekologických a environmentálních otázek týkajících se 

anglicky mluvících zemí a České republiky 

 respektuje a vede k respektování individuální rozdílů mezi žáky 

 
Kompetence pracovní 

 vede k samostatné práci s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem 

 vede k využívání anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí 

 učí žáky pracovat dle předem stanovených kritérií, dodržovat zadání a 

termíny 

 
6. ročník 

4 hodiny týdně 
 
 
Očekávané výstupy 
 
POSLECH S POROZUMĚNÍM 

- rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny 

pomalu a zřetelně 

- rozumí jednoduchým dotazům učitele a základním konverzačním obratům 

- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, které 

se týkají osvojených témat 

- porozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky 
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MLUVENÍ 
- zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  

- odpovídá na jednoduché otázky týkající se probraných témat a doplní další 

informace  

- zeptá se na požadované informace a adekvátně odpovídá 

- v mluvení rozlišuje mezi ději, které se odehrávají pravidelně a pávě teď  

 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

- rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům 

- rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci  

 
PSANÍ 

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

- stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 
7. ročník 
___________________________________________________________________________ 
3 hodiny týdně 
 
 

Očekávané výstupy 

 
POSLECH S POROZUMĚNÍM 

- rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny 

pomalu a zřetelně 

- chápe obsah sdělovaného textu 

- adekvátně reaguje, myšlenky vyjadřuje jednoduchými větami 

- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace 

- opírá se o známou slovní zásobu 

- odvozuje význam nových slov z kontextu 

 
MLUVENÍ 

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

neformálních situacích 

- zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  
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- požádá o základní informace z běžného života a sám je v jednoduchých větách 

poskytuje 

- vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého 

každodenního života 

 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

- vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 

materiálech 

- rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace 

- čte přiměřeně obtížný text 

- rozšiřuje si znalosti fonetických pravidel 

- reprodukuje správnou intonaci 

- chápe obsah čteného textu nebo konverzace 

- reprodukuje obsah textu, při čtení se opírá o klíčovou slovní zásobu, využívá 

případné vizuální opory 

- pracuje se základními informacemi 

 
PSANÍ 
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

- ověřuje si význam slov, výslovnost, hláskování, použití slova v ustálených 

slovních spojeních 

- práce se slovníkem 

- reaguje na jednoduché písemné sdělení 

- vyhledává ve škole i doma neznámá slovíčka v různých typech slovníků, na 

internetu, v mobilním telefonu, v osobním diáři 

 
8. ročník 
3 hodiny týdně  

 
 
Očekávané výstupy 
 
POSLECH S POROZUMĚNÍM 

- rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny 

pomalu a zřetelně 

- vnímá obsah sdělovaného 

- adekvátně reaguje 

- v odpovědích vyjadřuje svůj názor 

- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která 

se týká osvojovaných témat 

- opírá se o známou slovní zásobu 

- odvozuje význam nových slov z kontextu 
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MLUVENÍ 
- zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i 

neformálních situacích 

- v jednoduché konverzaci žádá o běžné informace a sám je poskytuje 

- žádá vhodnou formou o informace z každodenního života 

- konverzuje s učitelem a spolužáky na dané téma 

- vlastními slovy vyjádří podstatu textu 

- vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého 

každodenního života 

 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

- vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 

materiálech 

- čte přiměřeně obtížný text 

- seznamuje se s fonetickými pravidly jazyka 

- používá správnou intonaci 

- rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace 

- rozumí obsahu textu, při čtení se opírá o známou slovní zásobu, využívá případné 

vizuální opory 

- rozlišuje podstatné a okrajové informace, shrnuje a zaznamenává 

základní informace 
- shrne v přiměřeném rozsahu čtený text nebo obsah konverzace 

 
PSANÍ 
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

- samostatně si ověřuje význam slov, výslovnost, hláskování, použití slova v 

ustálených slovních 

- běžně vyhledává ve škole i doma neznámá slovíčka v různých typech slovníků, na 

internetu, v mobilním telefonu, v osobním diáři 

- reaguje na jednoduché písemné sdělení  

- vyjadřuje ústně i písemně informace o sobě a okolním světě 

- sděluje a obhajuje svůj názor na dané téma 

 
9. ročník 
3 hodiny týdně 
 
 
Očekávané výstupy 

 
POSLECH S POROZUMĚNÍM 
- rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny 

pomalu a zřetelně 

- rozumí obsahu sdělovaného 

- adekvátně reaguje, vyjadřuje a zdůvodňuje svůj názor 
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- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která 

se týká osvojovaných témat  

- opírá se o známou slovní zásobu 

- odvozuje význam nových slov z kontextu 

 
MLUVENÍ 
- zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i 

neformálních situacích 

- navazuje konverzaci, žádá o běžné informace a sám je poskytuje 

- obhajuje svůj názor, zaujímá stanovisko, řeší problémové situace 

- mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných 

tématech 

- navazuje jednoduchou konverzaci 

- vhodnou formou zjišťuje informace týkající se každodenního života 

- vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého 

každodenního života 

- interpretuje v přiměřeném rozsahu čtený text nebo obsah konverzace 

 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
- vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 

textech 

- čte přiměřeně obtížný text  

- seznamuje se s fonetickými pravidly jazyka  

- dbá na správnou intonaci  

- rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace  

- rozumí obsahu textu, při čtení se opírá o známou slovní zásobu, využívá případné 

vizuální opory, rozlišuje podstatné a okrajové informace, třídí, shrnuje a 

zaznamenává důležité informace  

- vlastními slovy vyjadřuje podstatu textu, zhodnotí ho, zaujímá stanovisko 

 
PSANÍ 
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

- je zvyklý vyhledávat ve škole i doma neznámá slovíčka v různých typech 

slovníků, na internetu, v mobilním telefonu, v osobním diáři  

- obohacuje si slovní zásobu, učí se správnou výslovnost, hláskování, použití slova 

v ustálených slovních 

- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

- vyjadřuje ústně i písemně základní informace o sobě a okolním  

- reaguje na jednoduché písemné sdělení  

- zaujímá a obhajuje svůj názor k dané problematice 

 
 
Učivo 
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 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní 

výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov.  Rozvíjení 

dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky 

fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace 

 slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci 

vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím, 

práce se slovníkem, video nahrávkami, audio nahrávkami, s rodilým mluvčím, 

školním časopisem.  

 tematické okruhy – představování, domov, rodina, škola, volný čas, povolání, 

lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nakupování, obec, dopravní prostředky, 

kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), dovolená, 

prázdniny, zvířata doma, na farmě a v ZOO, příroda, počasí, reálie zemí 

příslušných jazykových oblastí, péče o zdraví, kultura, cestování, ochrana 

životního prostředí, aktuální společenské problémy, sociální sítě a média, volba 

povolání.  

 mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního 

záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení 

a porozumění). Základní gramatické struktury a typy vět – zájmena, sloveso býti, 

sloveso míti, způsobová slovesa, přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový, 

způsobová slovesa, vyjadřování množství, počitatelnost podstatných jmen, 

stupňování přídavných jmen, příslovce, pořádek slov ve větě, základní budoucí 

časy, základní minulé časy, podmiňovací způsob, použití členů, předložky, 

souslednost časů, nepřímá řeč, přací věty, gerundium.  

 
Anglický jazyk, 6. ročník 
Požadované 
výstupy RVP 2017 

Požadované školní 
výstupy 

Učivo Mezioborové 
vztahy a 
přesahy 

POSLECH 
S POROZUMĚNÍM 
Rozumí informacím 
v jednoduchých 
poslechových 
textech, jsou-li 
pronášeny pomalu 
a zřetelně.  
 
Rozumí obsahu 
jednoduché a 
zřetelně 
vyslovované 
promluvy či 
konverzace, která 
se týká osvojených 
témat.  
 

POSLECH 
S POROZUMĚNÍM 
Rozumí informacím 
v jednoduchých 
poslechových 
textech, jsou-li 
pronášeny pomalu 
a zřetelně. 
Rozumí 
jednoduchým 
dotazům učitele a 
základním 
konverzačním 
obratům. 
Rozumí obsahu 
jednoduché a 
zřetelně 
vyslovované 

GRAMATIKA 
Přítomné časy 
Tvorba otázky 
Frekvenční příslovce 
Řadové číslovky 
Datum, čas 
Rozlišení přítomných časů 
Osobní zájmena 
Sloveso must 
Minulý čas pravidelných a 
nepravidelných sloves 
Počitatelnost a 
nepočitatelnost 
podstatných jmen 
Some, any 
Členy 
Stupňování přídavných 
jmen 

Trávení 
volného času 
– sporty a 
sportovní 
aktivity 
 
Můj život – 
mezilidské 
vztahy, 
narozeniny, 
oslavy 
 
Kulturní 
vyžití – 
festivaly, 
svátky 
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MLUVENÍ 
Zeptá se na 
základní informace 
a adekvátně reaguje 
v běžných 
formálních i 
neformálních 
situacích. 
 
Mluví o své rodině, 
kamarádech, škole, 
volném čase a 
dalších 
osvojovaných 
tématech.  
 
Vypráví jednoduchý 
příběh či událost, 
popíše osoby, místa 
a věci ze svého 
každodenního 
života. 
 
ČTENÍ 
S POROZUMĚNÍM 
Vyhledá 
požadované 
informace 
v jednoduchých 
každodenních 
autentických 
materiálech. 
Rozumí krátkým 
jednoduchým 
textům, vyhledá 
v nich požadované 
informace.  
 
PSANÍ 
Vyplní o sobě 
základní údaje ve 
formuláři.   
Napíše jednoduché 
texty týkající se 
jeho samotného, 
rodiny, školy, 
volného času a 
dalších osvojených 
témat.  

promluvy či 
konverzace, které 
se týkají osvojených 
témat. 
Porozumí 
jednoduchým 
informacím v textu 
s obrázky. 
 
MLUVENÍ 
Zapojí se do 
jednoduchých 
rozhovorů. 
Sdělí jednoduchým 
způsobem základní 
informace týkající 
se jeho samotného, 
rodiny, školy, 
volného času a 
dalších 
osvojovaných 
témat. 
Odpovídá na 
jednoduché otázky 
týkající se 
probraných témat a 
doplní další 
informace.  
Zeptá se na 
požadované 
informace a 
adekvátně 
odpovídá. 
V mluvení rozlišuje 
mezi ději, které se 
odehrávají 
pravidelně a pávě 
teď. 
 
ČTENÍ 
S POROZUMĚNÍM 
Rozumí 
jednoduchým 
informačním 
nápisům a 
orientačním 
pokynům. 
Rozumí slovům a 
jednoduchým 
větám, které se 

Budoucí čas – will, going 
to 
Sloveso have to 
 
SLOVNÍ ZÁSOBA 
Sportovní aktivity 
Měsíce v roce 
Domácí práce 
Prázdniny a festivaly 
Dovolená 
Zvířata 
Jídlo a pití 
Počasí 
Místa ve světě 
Typy televizních 
programů a filmů 
 
 
 
 

Zvířata, 
popis, jejich 
životní 
prostor a 
ochrana 
 
Cestování – 
dopravní 
prostředky, 
poznávání 
nových míst 
 
Stravování – 
správný 
životní styl, 
stravovací 
návyky 
 
Svět – reálie 
anglicky 
mluvících 
zemí – Velká 
Británie 
 
Počasí 
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Reaguje na 
jednoduché 
písemné sdělení.  

vztahují k běžným 
tématům. 
Rozumí krátkému 
jednoduchému 
textu, zejména 
pokud má k 
dispozici vizuální 
oporu, a vyhledá v 
něm požadovanou 
informaci.  
 
PSANÍ 
Vyplní základní 
údaje o sobě ve 
formuláři. 
Napíše jednoduché 
texty týkající se 
jeho samotného, 
rodiny, školy, 
volného času a 
dalších 
osvojovaných 
témat. 
Stručně reaguje na 
jednoduché 
písemné sdělení. 
 
 
 
 

 
 
Anglický jazyk, 7. ročník 
Požadované 
výstupy RVP 2017 

Požadované školní 
výstupy 

Učivo Mezioborové 
vztahy a 
přesahy 

POSLECH 
S POROZUMĚNÍM 
Rozumí informacím 
v jednoduchých 
poslechových 
textech, jsou-li 
pronášeny pomalu 
a zřetelně.  
Rozumí obsahu 
jednoduché a 
zřetelně 
vyslovované 
promluvy či 
konverzace, která 

POSLECH 
S POROZUMĚNÍM 
Rozumí informacím 
v jednoduchých 
poslechových 
textech, jsou-li 
pronášeny pomalu 
a zřetelně. 
Chápe obsah 
sdělovaného textu. 
Adekvátně reaguje, 
myšlenky vyjadřuje 
jednoduchými 
větami. 

GRAMATIKA 
Rozlišení přítomných časů 
Tvorba otázky 
Tázací zájmena 
Minulý čas pravidelných a 
nepravidelných sloves 
Budoucí čas will, going to 
Minulý průběhový čas 
Rozlišení minulých časů 
Člen určitý a neurčitý 
Somebody, anybody 
Předpřítomný čas 
Příslovce 
Podmiňovací způsob 
Should, shouldn´t 

Třída – 
mezilidské 
vztahy, 
vztahy se 
spolužáky 
 
Vztahy 
v rodině 
 
Cestování, 
doprava 
 
Čas a místa 
na planetě – 
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se týká osvojených 
témat.  
 
MLUVENÍ 
Zeptá se na 
základní informace 
a adekvátně reaguje 
v běžných 
formálních i 
neformálních 
situacích.  
Mluví o své rodině, 
kamarádech, škole, 
volném čase a 
dalších 
osvojovaných 
tématech.  
Vypráví jednoduchý 
příběh či událost, 
popíše osoby, místa 
a věci ze svého 
každodenního 
života. 
 
ČTENÍ 
S POROZUMĚNÍM 
Vyhledá 
požadované 
informace 
v jednoduchých 
každodenních 
autentických 
materiálech. 
Rozumí krátkým 
jednoduchým 
textům, vyhledá 
v nich požadované 
informace.  
 
PSANÍ 
Vyplní o sobě 
základní údaje ve 
formuláři.   
Napíše jednoduché 
texty týkající se 
jeho samotného, 
rodiny, školy, 
volného času a 
dalších osvojených 
témat.  

Rozumí obsahu 
jednoduché a 
zřetelně 
vyslovované 
promluvy či 
konverzace. 
Opírá se o známou 
slovní zásobu. 
Odvozuje význam 
nových slov 
z kontextu. 
 
MLUVENÍ 
Zeptá se na 
základní informace 
a adekvátně reaguje 
v běžných 
formálních i 
neformálních 
situacích. 
Zapojí se do 
jednoduchých 
rozhovorů. 
Sdělí jednoduchým 
způsobem základní 
informace týkající 
se jeho samotného, 
rodiny, školy, 
volného času a 
dalších 
osvojovaných 
témat. 
Požádá o základní 
informace z 
běžného života a 
sám je v 
jednoduchých 
větách poskytuje. 
Vypráví jednoduchý 
příběh či událost; 
popíše osoby, místa 
a věci ze svého 
každodenního 
života. 
 
ČTENÍ 
S POROZUMĚNÍM 
Vyhledá 
požadované 
informace v 
jednoduchých 

Modální slovesa – must, 
mustn´t 
Sloveso have to, don´t 
have to 
Frázová slovesa 
 
SLOVNÍ ZÁSOBA 
Každodenní aktivity 
Třídní diskuse 
Životní etapy 
Rodina 
Vesmír 
Místa na planetě Zemi 
Přírodní katastrofy 
Dům, bydlení 
Místa ve městě 
Pozvání 
Nabídka pomoci 
Osobní plány, plánování 
setkání 
Návrhy 

časová 
pásma 
 
Kultura – 
základní 
fakta o 
historii 
Velké 
Británie 
 
Města – 
orientace ve 
městě, New 
York City, 
Londýn 
 
Zkušenosti, 
ambice, 
překonávání 
překážek 
 
Kultura – 
historie, 
národní 
hrdinové 
Orientace ve 
městě – 
informační 
značky, 
nápisy 
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Reaguje na 
jednoduché 
písemné sdělení. 

každodenních 
autentických 
materiálech. 
Rozumí krátkým a 
jednoduchým 
textům, vyhledá v 
nich požadované 
informace. 
Čte přiměřeně 
obtížný text. 
Rozšiřuje si znalosti 
fonetických 
pravidel. 
Reprodukuje 
správnou intonaci. 
Chápe obsah 
čteného textu nebo 
konverzace. 
Reprodukuje obsah 
textu, při čtení se 
opírá o klíčovou 
slovní zásobu, 
využívá případné 
vizuální opory. 
Pracuje se 
základními 
informacemi 
 
PSANÍ 
Vyplní základní 
údaje o sobě ve 
formuláři. 
Napíše jednoduché 
texty týkající se 
jeho samotného, 
rodiny, školy, 
volného času a 
dalších 
osvojovaných 
témat. 
Ověřuje si význam 
slov, výslovnost, 
hláskování, použití 
slova v ustálených 
slovních spojeních. 
Práce se slovníkem 
Reaguje na 
jednoduché 
písemné sdělení. 
Vyhledává ve škole 
i doma neznámá 
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slovíčka v různých 
typech slovníků, na 
Internetu, v 
mobilním telefonu, 
v osobním diáři. 
 

    
 
Anglický jazyk, 8. ročník 
Požadované 
výstupy RVP 2017 

Požadované školní 
výstupy 

Učivo Mezioborové 
vztahy a 
přesahy 

POSLECH 
S POROZUMĚNÍM 
Rozumí informacím 
v jednoduchých 
poslechových 
textech, jsou-li 
pronášeny pomalu 
a zřetelně.  
Rozumí obsahu 
jednoduché a 
zřetelně 
vyslovované 
promluvy či 
konverzace, která 
se týká osvojených 
témat.  
 
MLUVENÍ 
Zeptá se na 
základní informace 
a adekvátně 
reaguje v běžných 
formálních i 
neformálních 
situacích.  
Mluví o své rodině, 
kamarádech, škole, 
volném čase a 
dalších 
osvojovaných 
tématech.  
Vypráví 
jednoduchý příběh 
či událost, popíše 
osoby, místa a věci 
ze svého 
každodenního 
života. 
 

POSLECH 
S POROZUMĚNÍM 
V odpovědích 
vyjadřuje svůj 
názor. 
Rozumí obsahu 
jednoduché a 
zřetelně 
vyslovované 
promluvy či 
konverzace, která 
se týká 
osvojovaných 
témat. 
Opírá se o známou 
slovní zásobu. 
Odvozuje význam 
nových slov 
z kontextu. 
 
MLUVENÍ 
Zeptá se na 
základní informace 
a adekvátně 
reaguje v běžných 
formálních i 
neformálních 
situacích. 
V jednoduché 
konverzaci žádá o 
běžné informace a 
sám je poskytuje. 
Žádá vhodnou 
formou o informace 
z každodenního 
života. 
Konverzuje s 
učitelem a 

GRAMATIKA 
Přítomné časy – 
porovnání, užití 
Budoucí časy – will, 
going to 
Minulé časy 
Used to 
Too, enough 
Předpřítomný čas, 
příslovce 
Vztažná zájmena 
Podmiňovací způsob – 
should, might 
Verb + ing or infinitive 
Nepřímá řeč 
Podmiňovací věty 
Časová souslednost 
 
SLOVNÍ ZÁSOBA 
Materiály 
Popis oblečení 
Rozhovor o testování ve 
škole 
Reakce na zprávy 
Části těla 
Problémy a léčba 
Souhlas či nesouhlas 
Objednávka jídel 
Životní prostředí 
Austrálie 
 

Dějepis – 
historie 
Anglie, 
základní fakta 
o vzniku a 
vývoji Anglie 
 
Materiály 
k výrobě 
 
Kultura – 
kulturní 
vyžití, sláva, 
celebrity 
 
Čtení – 
četnost, 
důležitost pro 
další vývoj, 
návyky, 
literární 
gramotnost 
 
IT – mediální 
výchova, 
sociální sítě a 
její dopady na 
každodenní 
život 
 
Zdraví a 
bezpečnost – 
ochrana 
našeho zdraví, 
správný 
životní styl, 
cvičení 
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ČTENÍ 
S POROZUMĚNÍM 
Vyhledá 
požadované 
informace 
v jednoduchých 
každodenních 
autentických 
materiálech. 
Rozumí krátkým 
jednoduchým 
textům, vyhledá 
v nich požadované 
informace.  
 
PSANÍ 
Vyplní o sobě 
základní údaje ve 
formuláři.   
Napíše jednoduché 
texty týkající se 
jeho samotného, 
rodiny, školy, 
volného času a 
dalších osvojených 
témat.  
Reaguje na 
jednoduché 
písemné sdělení. 

spolužáky na dané 
téma. 
Vlastními slovy 
vyjádří podstatu 
textu. 
Vypráví 
jednoduchý příběh 
či událost; popíše 
osoby, místa a věci 
ze svého 
každodenního 
života. 

 
ČTENÍ 
S POROZUMĚNÍM 
Vyhledá 
požadované 
informace v 
jednoduchých 
každodenních 
autentických 
materiálech. 
Čte přiměřeně 
obtížný text. 
Seznamuje se s 
fonetickými 
pravidly jazyka. 
Používá správnou 
intonaci. 
Rozumí krátkým a 
jednoduchým 
textům, vyhledá v 
nich požadované 
informace. 
Rozumí obsahu 
textu, při čtení se 
opírá o známou 
slovní zásobu, 
využívá případné 
vizuální opory 
Rozlišuje podstatné 
a okrajové 
informace, shrnuje 
a zaznamenává 
základní informace. 
Shrne v 
přiměřeném 
rozsahu čtený text 
nebo obsah 
konverzace. 
 

Sporty ve 
Velké Británii 
 
Stravování, 
objednávání 
jídel, chování 
v restauraci 
 
Ochrana 
životního 
prostředí – 
změny 
klimatu, 
dopady na 
další život na 
planetě Zemi 
 
Reálie 
anglicky 
mluvících 
zemí – 
základní fakta 
o Austrálii 
 
Mezigenerační 
vztahy 
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PSANÍ 
Vyplní základní 
údaje o sobě ve 
formuláři. 
Napíše jednoduché 
texty týkající se 
jeho samotného, 
rodiny, školy, 
volného času a 
dalších 
osvojovaných 
témat. 
Samostatně si 
ověřuje význam 
slov, výslovnost, 
hláskování, použití 
slova v ustálených 
slovních spojeních.  
Běžně vyhledává ve 
škole i doma 
neznámá slovíčka v 
různých typech 
slovníků, na 
internetu, v 
mobilním telefonu, 
v osobním diáři. 
Reaguje na 
jednoduché 
písemné sdělení. 
Vyjadřuje ústně i 
písemně informace 
o sobě a okolním 
světě. 
Sděluje a obhajuje 
svůj názor na dané 
téma. 
 
 

    
 
Anglický jazyk, 9. ročník 
Požadované 
výstupy RVP 2017 

Požadované školní 
výstupy 

Učivo Mezioborové 
vztahy a 
přesahy 

POSLECH 
S POROZUMĚNÍM 
Rozumí informacím 
v jednoduchých 
poslechových 
textech, jsou-li 

POSLECH 
S POROZUMĚNÍM 
Rozumí informacím 
v jednoduchých 
poslechových 
textech, jsou-li 

GRAMATIKA 
Přítomné časy, 
opakování, porovnání, 
užití 
Minulé časy – rozdíl mezi 
minulým prostým a 
průběhovým časem 

Metodika 
prevence - 
šikana ve 
škole, vztahy 
se spolužáky, 
řešení 
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pronášeny pomalu 
a zřetelně.  
Rozumí obsahu 
jednoduché a 
zřetelně 
vyslovované 
promluvy či 
konverzace, která 
se týká osvojených 
témat.  
 
MLUVENÍ 
Zeptá se na 
základní informace 
a adekvátně reaguje 
v běžných 
formálních i 
neformálních 
situacích.  
Mluví o své rodině, 
kamarádech, škole, 
volném čase a 
dalších 
osvojovaných 
tématech.  
Vypráví jednoduchý 
příběh či událost, 
popíše osoby, místa 
a věci ze svého 
každodenního 
života. 
 
ČTENÍ 
S POROZUMĚNÍM 
Vyhledá 
požadované 
informace 
v jednoduchých 
každodenních 
autentických 
materiálech. 
Rozumí krátkým 
jednoduchým 
textům, vyhledá 
v nich požadované 
informace.  
 
PSANÍ 
Vyplní o sobě 
základní údaje ve 
formuláři.   

pronášeny pomalu 
a zřetelně. 
Rozumí obsahu 
sdělovaného textu. 
Adekvátně reaguje, 
vyjadřuje a 
zdůvodňuje svůj 
názor. 
Rozumí obsahu 
jednoduché a 
zřetelně 
vyslovované 
promluvy či 
konverzace, která 
se týká 
osvojovaných 
témat. 
Opírá se o známou 
slovní zásobu. 
Odvozuje význam 
nových slov 
z kontextu. 
 
MLUVENÍ 
Zeptá se na 
základní informace 
a adekvátně reaguje 
v běžných 
formálních i 
neformálních 
situacích. 
Navazuje 
konverzaci, žádá o 
běžné informace a 
sám je poskytuje. 
Obhajuje svůj 
názor, zaujímá 
stanovisko, řeší 
problémové 
situace. 
Mluví o své rodině, 
kamarádech, škole, 
volném čase a 
dalších 
osvojovaných 
tématech. 
Navazuje 
jednoduchou 
konverzaci. 
Vhodnou formou 
zjišťuje informace 

Předpřítomný čas a 
prostý minulý čas 
Členy 
Budoucí čas – will, going 
to, přítomný průběhový 
čas pro vyjádření 
budoucnosti 
Podmínkové souvětí 1. 
Typu 
Časové výrazy 
Podmiňovací způsob 
Podmínkové věty 2. Typu 
Gerundium 
Frázová slovesa 
Nepřímá řeč 
Modální slovesa 
Předložky 
Trpný rod 
Nepřímá otázka 
 
SLOVNÍ ZÁSOBA 
Sport, vybavení a místa 
Popis osoby, 
charakterové vlastnosti a 
vzhled 
Hovor o problému a jak 
ho řešit 
Značky, značení 
Varování a rada 
Média 
Osobnost 
Cestování 
Peníze 
Protest 
Místa a předměty ve 
městě 
Zdvořilé žádosti 

problému ve 
třídě 
 
Výběr 
povolání 
 
Reálie 
anglicky 
mluvících 
zemí 
Vzdělání 
v USA 
 
Krizové a 
nebezpečné 
situace a jak 
je řešit 
 
Respektování 
výstražných 
znamení – 
orientace ve 
městě, práce 
s mapou 
 
Média – 
mediální 
výchova, 
práce s PC, 
Internetem, 
sociální sítě 
 
Mezilidské 
vztahy – 
zdvořilé 
žádosti, 
dotazy, 
komunikace 
na úřadě, 
v obchodě, 
atd… 
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Napíše jednoduché 
texty týkající se 
jeho samotného, 
rodiny, školy, 
volného času a 
dalších osvojených 
témat.  
Reaguje na 
jednoduché 
písemné sdělení. 

týkající se 
každodenního 
života. 
Vypráví jednoduchý 
příběh či událost; 
popíše osoby, místa 
a věci ze svého 
každodenního 
života. 
Interpretuje v 
přiměřeném 
rozsahu čtený text 
nebo obsah 
konverzace. 
 
ČTENÍ 
S POROZUMĚNÍM 
Vyhledá 
požadované 
informace v 
jednoduchých 
každodenních 
autentických 
textech. 
Čte přiměřeně 
obtížný text. 
Seznamuje se s 
fonetickými 
pravidly jazyka.  
Dbá na správnou 
intonaci. 
Rozumí krátkým a 
jednoduchým 
textům, vyhledá v 
nich požadované 
informace. 
Rozumí obsahu 
textu, při čtení se 
opírá o známou 
slovní zásobu, 
využívá případné 
vizuální opory, 
rozlišuje podstatné 
a okrajové 
informace, třídí, 
shrnuje a 
zaznamenává 
důležité informace.  
Vlastními slovy 
vyjadřuje podstatu 
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textu, zhodnotí ho, 
zaujímá stanovisko 
 
PSANÍ 
Vyplní základní 
údaje o sobě ve 
formuláři.  
Je zvyklý 
vyhledávat ve škole 
i doma neznámá 
slovíčka v různých 
typech slovníků, na 
Internetu, v 
mobilním telefonu, 
v osobním diáři. 
Obohacuje si slovní 
zásobu, učí se 
správnou 
výslovnost, 
hláskování, použití 
slova v ustálených 
slovních spojeních. 
Napíše jednoduché 
texty týkající se 
jeho samotného, 
rodiny, školy, 
volného času a 
dalších 
osvojovaných 
témat. 
Vyjadřuje ústně i 
písemně základní 
informace o sobě a 
okolním.  
Reaguje na 
jednoduché 
písemné sdělení. 
Zaujímá a obhajuje 
svůj názor k dané 
problematice. 
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Německý jazyk jako 2. cizí jazyk pro 7.–9. ročník 
Obsahové, časové a organizační vymezení  

Vyuc ovací  pr edme t ne mecky  jazyk je nabí zen jako druhy  cizí  jazyk. Vyuc ova n je jako samostatny  
pr edme t v 7., 8. a 9. roc ní ku. C asova  dotace v uc ební m pla nu jsou 2 vyuc ovací  hodiny ty dne . 
Pr edme t zahrnuje tyto tematicke  celky: Poslech s porozume ní m, mluvení , c tení  s porozume ní m, 
psaní . 

 

Výchovně vzdělávací cíle: 

 vytva r et z a ku m dostatek komunikac ní ch pr í lez itostí  pro pouz í va ní  ne mecke ho jazyka 

 pochopit du lez itost schopnosti komunikovat ne mecky pro prakticky  z ivot 

 nabí zet z a ku m aktivac ní  metody, ktere  je povedou k samostatne  pra ci se slovní ky 

 r es it jednoduche  proble move  situace v cizojazyc ne m prostr edí  

 ve st z a ky ke srovna ní  stavby ne mecke ho, c eske ho a anglicke ho jazyka, vyhleda va ní  
odlis ností  a shod 

 porozume t jednoduche mu sde lení  v ne mecke m jazyce a ne mecky vedene mu rozhovoru 

 odstranit za brany pr i pouz í va ní  jazyka 

 navazovat dostatek situací , ktere  povedou k uve dome ní  si spolec ny ch rysu  lidí  z ru zne ho 
jazykove ho prostr edí  

 zvla dnout komunikaci v jednoduchy ch situací ch (z a dost o radu, pomoc) 

 ve st z a ky ke spra vne mu a samostatne mu pouz í va ní  studijní ch materia lu  a pomu cek 
(dvojjazyc ny ch a vy kladovy ch slovní ku ) 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Pr edme t ne mecky  jazyk napln uje oc eka vane  vy stupy vzde la vací ho oboru Dals í  cizí  jazyk 
Ra mcove ho vzde la vací ho programu pro za kladní  vzde la va ní . Je vyuc ova n v 7., 8., a 9. roc ní ku a to 

s dvouhodinovou ty denní  dotací . Vy uka pr edme tu je realizova na tak, aby logicky navazovala na 
vy uku c eske ho a anglicke ho jazyka. Vy chovne  a vzde la vací  strategie pro rozví jení  klí c ovy ch 
kompetencí  z a ku  

 
Kompetence k učení 

Žáci 

 spolupracují  na projektech s jiny mi z a ky, pr i te chto aktivita ch pouz í vají  ne mc inu jako 
rea lny  prostr edek komunikace  

Učitel 

 vede z a ky k u c asti na ru zny ch soute z í ch, olympia da ch, beseda ch, kdy z a ci mají  moz nost 
prakticky uplatnit svoje znalosti a motivují  se k zdokonalova ní  

 pozitivne  motivuje z a ky k stanovení  vlastní ch cí lu , k jejich dosaz ení  
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 vede z a ky k experimentova ní  s ru zny mi uc ební mi styly (zpu sob zpracova ní  slovní  
za soby) tak, aby z a k nalezl samostatne  ten neju c inne js í  

 motivuje z a ky k samostatne mu vyhleda va ní  informací  

 

Kompetence k řešení problémů 

Žáci 

 pracují  s knihami s ne mecky mi instrukcemi  

 r es í  u koly, ve ktery ch musí  zjistit od jiny ch dí lc í  u daje tak, aby je mohli ve vy sledne m 
dialogu (sce nce) pouz í t 

 pracují  na projektech, kde r es í  samostatne  nebo ve skupine  rea lne  proble my 

 

Kompetence komunikativní 

Žáci  

 pracují  s ru zny mi typy textu  (c tení , poslech), ve ktery ch rozví její  sve  r ec ove  dovednosti 

Učitel  

 vybí ra  cvic ení , ve ktery ch z a ci procvic ují  ru zne  zpu soby komunikace v ne mecke m jazyce, 
simulují  rea lne  situace ze z ivota 

 umoz n uje z a ku m komunikovat prostr ednictví m internetu 

 

Kompetence sociální a personální 

Žáci 

 r es í  u koly simulují cí  rea lne  prostr edí  a z ivotní  situace, ve ktery ch musí  spolupracovat s 
ostatní mi ve dvojicí ch nebo mens í ch skupina ch, uplatn ují  sve  dovednosti, zodpoví dají  za 
svou pra ci cele mu kolektivu 

 pr ipravují  prezentace pro ru zne  aktivity, podí lí  se na pla nova ní  exkurze, vy letu c i 
pozna vací ho za jezdu 

Učitel 

 navozuje pr i vy uce pr a telskou a kooperativní  atmosfe ru, vede z a ky k vza jemne  pomoci 
pr i vypracova va ní  zadany ch aktivit, k nasloucha ní  a respektova ní  druhy ch 

 podporuje sebeve dome  vystupova ní , vede z a ky k aktivní  diskuzi, pozitivní  kritice 
ostatní ch, ha jení  vlastní ho stanoviska 

 

Kompetence občanské 

Žáci 

 se pr i spolupra ci na projektech uc í  toleranci a respektu vu c i jiny m na zoru m, postoju m a 
na rodnostem 
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 pr i pra ci na projektech z a ci vní mají  odlis ne  kulturní  prostr edí  

Učitel 

 vybí zí  z a ky k otevr enosti, podporuje jejich za jem a reaguje kladne  na dotazy s cí lem, aby 
se z a ci neba li zeptat, vede je k toleranci postupu  jiny ch, u cte  a respektu 

 

Kompetence pracovní 

Žáci 

 diskutují  na za me rne  zvolena  te mata, ve ktery ch r es í  ota zku vlastní ho profesní ho 
zame r ení  

Učitel  

 vede z a ky k vyuz ití  svy ch znalostí  a zkus eností  v rea lne m z ivote  

 zada va  u koly z rea lny ch z ivotní ch situací  

 
Učivo 

● zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní 
návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

● slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem   

● tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, 
oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, 
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

● mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, 
které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 

Německý jazyk, 7. ročník 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

Poslech s 
porozuměním 
Z ák: 
 rozumí 

jednoduchým 
 pokynům a 

otázkám učitele, 
které jsou 
pronášeny pomalu 
a s pečlivou 
výslovností a 
reaguje na ně 

 Žák: 
 pochopí obsah a 

smysl 
jednoduchého 
pokynu a otázce 
učitele 

 adekvátně reaguje 
na pokyny a věty 

 rozumí základním 
slovům, slovním 
obratům a 
jednoduchým 
větám 
osvojovaných 
témat 

 německá abeceda, 
pravopis 

 slovní zásoba 
potřebná pro 
porozumění 
pokynů spojených 
s vyučovacím 
procesem 

 základní výrazy z 
vymezených 
tematických 
okruhů 

 poslechová cvičení 
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Mluvení 
Žák: 
 se zapojí do 

jednoduchých 
rozhovorů 

 reprodukuje a 
obměňuje 
osvojené 
mikrodialogy 

 rozumí základním 
pokynům a dokáže 
na ně reagovat 

 zvládá utvořit 
otázku, dpoví na 
položenou otázku 

 rody podstatných 
jmen, základní 
číslovky 

 představit sebe a 
ostatní, pozdravit 
a rozloučit se 

 zeptat se na jméno 
a odpovědět 

HV, TV, AJ – ha da ní  
osobnosti 
 

Čtení s 
porozuměním 
Žák: 
 rozumí 

jednoduchým 
informačním 
nápisům a 
orientačním 
pokynům 

 používá abecední 
slovník učebnice 

 rozlišuje grafickou 
podobu slova 

 vyslovuje a čte 
foneticky správně 
v přiměřeném 
rozsahu slovní 
zásoby 

 krátké a dlouhé 
samohlásky, 
abeceda 

 přehlásky 
 slovní přízvuk 
 větná melodie, 

větný přízvuk 

C JL – jazykova  
vy chova – porovna ní  
pr í zvuku, souvislosti 
s dals í mi jazyky, 
rozdí ly EN X DE 

Psaní 
Žák: 
 vyplní základní 

údaje o sobě ve 
formuláři 

 napíše jednoduchá 
slova a věty 
týkající se 
osvojovaných 
témat 

 otázky typu 
ANO/NE 

 zápor s NICHT 
 tvorba básně, 

psaní e-mailu 

IKT – pra ce na 
poc í tac i, vyhleda va ní , 
psaní  zpra vy, MS 
Word 
HV – zhudebne ní  
ba sne  – castingova  
show 

 

 

 

Německý jazyk, 8. ročník 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

Poslech s 
porozuměním 
Žák: 
 rozumí slovům a 

jednoduchým 
větám, které jsou 
pronášeny pomalu 
a zřetelně a týkají 
se osvojovaných 
témat, zejména 
pokud má k 
dispozici vizuální 
oporu 

Z a k: 
 rozumí krátkým 

poslechovým 
textům 
každodenních 
témat 

 rozumí slovům a 
jednoduchým 
větám se vztahem 
k osvojovaným 
tématům 

 aktivity během 
vyučování 

 rozhovory ve 
školní jídelně 

 

 

Mluvení 
Žák: 
 sdělí 

jednoduchým 
způsobem 

 formuluje ústně 
otázky, odpovídá 
na ně 

 práce s 
jazykovými 
příručkami 

OSV – socia lní  rozvoj 
– komunikace 
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základní 
informace týkající 
se jeho 
samotného, 
rodiny, školy, 
volného času a 
dalších 
osvojovaných 
témat 

  aktivně se zapojí 
do jednoduché 
konverzace 

 formuluje ústně 
otázky, odpovídá 
na ně 

 objednávka jídla a 
nápoje, hovory o 
jídelníčku 

 vést rozhovory 

Čtení s 
porozuměním 
Žák: 
 rozumí  slovu m a 

jednoduchy m 
ve ta m, ktere  se 
vztahují  k be z ny m 
te matu m 

Žák: 
 rozumí 

informačním 
nápisům a 
orientačním 
pokynům 

 čte nahlas 
jednoduché 
připravené texty a 
rozumí jim 

 doplňuje do textu 
 čtení textu s 

porozuměním – 
vyhledávání 
informací na 
internetu, 
doplňování 

 vyhledávání 
slovních druhů v 
textu 

IKT – pra ce s 
vyhleda vac em, 
zjis ťova ní  informací  a 
jejich na sledne  
zpracova ní  

Psaní 
Žák: 
 napíše jednoduché 

texty týkající se 
jeho samotného, 
rodiny, školy, 
volného času 

  a dalších 
osvojovaných 
témat 

 Upevňuje a 
rozšiřuje znalosti 
pravopisných jevů 

 vyplní své 
základní údaje do 
formulářů 

 sestaví 
jednoduché 
písemné sdělení, 
krátký text k 
probíraným 
tématům 

 pravopisná cvičení 
 diktáty 
 školní pomůcky, 

barvy, jídla a 
nápoje 

 

 

 

Ne mecky  jazyk, 9. roc ní k 

Oc eka vane  vy stupy z 
RVP ZV 

S kolní  vy stupy Uc ivo Pr esahy a vazby 
(mezipr edme tove  
vztahy, pru r ezova  
te mata) 

Poslech s 
porozuměním 
Z ák 
 rozumí základním 

informacím v 
krátkých 
poslechových 
textech týkajících 
se každodenních 
témat 

Žák: 
 rozumí projevům 

reprodukovaným 
ze zvukového 
záznamu, popř. 
videozáznamu 

Rozhovory z be z ny ch 
situací  – popis cesty, 
orientace ve me ste  

C J – mezilidska  
komunikace, 
jazykovy  projev 
HV – divadelní , 
filmove  pr edstavení  

Mluvení 
Žák 
 odpovídá na 

jednoduché otázky 
týkající se jeho 

Žák: 
 dokáže 

pojmenovat členy 
rodiny, mluvit o 

Te mata: 
 Rodina, povolání, 

domácí mazlíčci, 
místnosti v domě, 
povolání 

OSV – socia lní  rozvoj 
– komunikace 
C J – mezilidska  
komunikace, 
jazykovy  projev 
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samotného, 
rodiny, školy, 
volného času a 
podobné otázky 
pokládá 

 

sobě, popsat 
osoby 

 porozumí 
prosbám a 
povelům, dokáže 
je vyjádřit 

 dokáže mluvit o 
termínech, 
volnočasových 
aktivitách, počasí 
a ročních 
obdobích 

 Pr ivlastn ovací  
za jmena, osobní  
za jmena 

 Zne le  a nezne le  
souhla sky, du raz 
na du lez ity ch 
slovech 

Čtení s 
porozuměním 
Žák: 
 rozumí krátkému 

jednoduchému 
textu zejména, 
pokud má k 
dispozici vizuální 
oporu, a vyhledá v 
něm požadovanou 
informaci 

 rozumí obsahu 
jednoduchých 
textů v učebnicích 
a obsahu 
autentických 
materiálů s 
využitím vizuální 
opory 

 v textech vyhledá 
známé výrazy, 
fráze a odpovědi 
na otázky 

Te mata: Denní  
rozvrh, ranní  ritua ly, 
pr esny  c as, schu zka, 
termí n a mí sto 
setka ní  

 

Psaní 
Žák 
 stručně reaguje na 

jednoduché 
písemné sdělení 

 stručně reaguje na 
písemné sdělení 

 používá 
dvojjazyčný 
slovník 

 sestaví 
jednoduché (ústní 
i písemné) sdělení 
týkající se situací 
souvisejících s 
životem v rodině, 
škole a 
probíranými 
tematickými 
okruhy 

Te mata: Rodina, 
povola ní , mí stnosti v 
dome , doma cí  pra ce 
Pla nova ní  cesty/ 
vy letu/exkurze 
Pozva nka 

 
Ze – sve t, kulturní  
z ivot, lide  kolem na s 
 
VkO – C love k a 
spolec nost 

 

Matematika a její aplikace  
 
Vzdělávací období 6. – 7. ročník 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání zaměřena především na aktivní činnosti a 
využití matematiky v reálných situacích. Poskytuje znalosti a dovednosti potřebné v praxi 
(nakupování, odhady, měření, náčrtky atd.). Matematika má nezastupitelnou roli, a proto se 
prolíná celým základním vzděláním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. 
Důraz je kladen na porozumění základních myšlenkových postupů a pojmů matematiky a jejich 
vzájemných vztahů. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku 
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a způsoby jejich užití. Žáci se učí využívat pomůcky (tabulky, kalkulačka, přehledy), což 
umožňuje přístup k matematice žákům, kteří mají nedostatky s numerickým počítáním. Využití 
pomůcek vede žáky ke zdokonalení v samostatné a kritické práci se zdroji informací, která vede 
k sebedůvěře. Předmět matematika a její aplikace se prolíná s řadou dalších předmětů (fyzika, 
chemie, informační a komunikační technologie), proto je prezentován žákům v odpovídajících 
souvislostech.  
 

Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je tvořena čtyřmi 
tematickými okruhy: 
a) Číslo a proměnná: 

Číslo a proměnná navazuje na tematický okruh Čísla a početní operace (1. stupeň) a dále ho 
prohlubuje. V tematickém okruhu Číslo a proměnná si žáci osvojují aritmetické operace 
(dovednost provádět základní matematické operace, algoritmické postupy a umět operaci 
propojit s reálnou situací). Žáci se zdokonalují a prohlubují své znalosti v početních 
operacích v oboru celých a racionálních čísel, písemně sčítají, odčítají, násobí a dělí 
víceciferná čísla, dělí se zbytkem. Čtou desetinná čísla, umí je zapsat, vypočítat základní 
početní operace a orientovat se na číselné ose. Pracují se zlomky a smíšenými čísly, používají 
vyjádření vztahu celek a část pomocí zlomků, desetinných čísel a procent. Umí provést odhad 
výsledku, zaokrouhlovat a porovnávat čísla v oboru do 1000000. Žáci pracují s měřítky map 
a plánů a řeší jednoduché slovní úlohy na procenta. Zvláště u slovních úloh je třeba se 
soustředit na praktičnost a následné využití znalostí v běžném životě (sleva v obchodě). Do 
výuky můžeme vhodně zařazovat kalkulačky a tabulky, které by měly sloužit ke kontrole 
výsledků příkladů na písemné algoritmy.  

b) Závislosti, vztahy a práce s daty: 

V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty se žáci učí orientovat v jednotlivých 
tabulkách, číst z nich údaje, využívat je k porovnávání i výpočtům, a naopak vyhledat v textu 
data a sestavit je do tabulek. Velmi příhodné je propojení s informačními a komunikačními 
technologiemi (dále IKT), kde můžeme spojit běžné jevy reálného života s moderními 
technologiemi. Výuka matematiky může probíhat v učebnách IKT. Žáci si uvědomují změnu a 
závislosti známých jevů (růst a pokles teploty, mezipředmětové propojení Fyzikou). Změnou 
tedy může být růst i pokles a zároveň porozumíme změně, která může mít i nulovou 
hodnotu.    

c) Geometrie v rovině a v prostoru 
Žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, 
uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině i prostoru. Zdokonalují svůj grafický 
projev. Vedeme žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí 
z běžného života.  
Žáci vyznačují, rýsují základní rovinné útvary a měří úhly, provádí jednoduché 
konstrukce, vypočítají obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka a kruhu. Žáci 
sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti. Žáci vypočítají povrch 
a objem krychle a kvádru a načrtnou základní tělesa.  
 

d) Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

Žáci řeší problémové úlohy, kde je nutné uplatnit logické myšlení a zdravý selský rozum. Řešení 
těchto úloh může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské 
matematiky. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy běžného života. Obtížnost úloh je 
závislá na míře rozumové vyspělosti žáků. Měla by posilovat sebevědomí u žáků s logickým 
uvažováním a může podchytit i žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní. Snahou je, aby žáci 
samostatně nebo v menších skupinách řešili praktické úkoly, hledali různá řešení a dokázali 
použít znalosti a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí.  
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Vzdělávací období 8. – 9. ročník 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání zaměřena především na aktivní činnosti a 
využití matematiky v reálných situacích. Poskytuje znalosti a dovednosti potřebné v praxi 
(nakupování, odhady, měření, náčrtky atd.). Matematika má nezastupitelnou roli, a proto se 
prolíná celým základním vzděláním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. 
Důraz je kladen na porozumění základních myšlenkových postupů a pojmů matematiky a jejich 
vzájemných vztahů. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku 
a způsoby jejich užití. Žáci se učí využívat pomůcky (tabulky, kalkulačka, přehledy), což 
umožňuje přístup k matematice žákům, kteří mají nedostatky s numerickým počítáním. Využití 
pomůcek vede žáky ke zdokonalení v samostatné a kritické práci se zdroji informací, která vede 
k sebedůvěře. Předmět matematika a její aplikace se prolíná s řadou dalších předmětů (fyzika, 
chemie, informační a komunikační technologie), proto je prezentován žákům v odpovídajících 
souvislostech.  
 

Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je tvořena čtyřmi 
tematickými okruhy: 

a) Číslo a proměnná: 

V tematickém okruhu Číslo a proměnná si žáci osvojují aritmetické operace (dovednost 
provádět základní matematické operace, algoritmické postupy a umět operaci propojit 
s reálnou situací). Žáci se zdokonalují a prohlubují své znalosti v početních operacích 
v oboru celých a racionálních čísel. Seznamují se s pojmem proměnná a její roli 
v matematizaci reálných situací. Matematizují jednoduché reálné situace s využitím 
proměnných. Umí určit hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním. Žáci řeší reálnou situaci pomocí rovnic. Výuka je spojena 
s i s rozvíjením finanční gramotnosti žáků. Do učiva jsou zařazovány úlohy z praktického 
života, je kladen důraz na uplatnění znalostí v praktických situacích současného světa.  

b) Závislosti, vztahy a práce s daty: 

V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty se žáci učí orientovat v jednotlivých 
tabulkách, diagramech a grafech. Číst z nich údaje, využívat je k porovnávání i výpočtům, a 
naopak vyhledat v textu data a sestavit je do tabulek, diagramů a grafů. Velmi příhodné je 
propojení s IKT, kde můžeme spojit běžné jevy reálného života s moderními technologiemi. 
Výuka matematiky může probíhat v učebnách IKT. Žáci si uvědomují změnu a závislosti 
známých jevů (růst a pokles teploty, mezipředmětové propojení Fyzikou, Zeměpisem). 
Změnou tedy může být růst i pokles a zároveň porozumíme změně, která může mít i nulovou 
hodnotu. Zkoumání těchto závislostí směřujeme žáky k pochopení pojmu funkce.  

c) Geometrie v rovině a v prostoru 
Žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, 
uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině i prostoru. Zdokonalují svůj grafický 
projev. Vedeme žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí 
z běžného života. Žáci načrtnou a sestrojí sítě základní těles. Načrtne a sestrojí obraz 
jednoduchých těles v rovině. Žáci vypočítají povrch a objem válce. V rámci učiva 9. 
ročníku žáci analyzují a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného 
matematického postupu. Umí zacházet s rýsovacími potřebami.  
 

d) Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

Žáci řeší problémové úlohy, kde je nutné uplatnit logické myšlení a zdravý selský rozum. 
Řešení těchto úloh může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech 
školské matematiky. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy běžného života. 
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Obtížnost úloh je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků. Měla by posilovat 
sebevědomí u žáků s logickým uvažováním a může podchytit i žáky, kteří jsou 
v matematice méně úspěšní. Žáci užívají samostatně logickou úvahu, kombinační úsudek, 
prostorovou představivost k řešení úloh. Žáci umí využívat k řešení úloh i prostředky 
výpočetní techniky a další oblasti vzdělávání.  

Klíčové kompetence 
Kompetence k učení 

- vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 
celoživotnímu učení  

- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si 
vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy  

- samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje 
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti  

- poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich  

-  

Kompetence k řešení problémů 
-  
- vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, 

přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení 
problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností  

- vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné 
znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, 
nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému  

- samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů 
logické, matematické a empirické postupy  

- ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 
problémů  
 

Kompetence komunikativní 
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu  
- využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi  
Kompetence sociální a personální 

- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě 
potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá  

- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají  

- vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 
samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 
sebeuspokojení a sebeúcty  
 

Kompetence občanské 
- respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se 

do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit 
se proti fyzickému i psychickému násilí  
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- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 
svých práv a povinností ve škole i mimo školu  

 

Kompetence pracovní 
- využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 
vzdělávání a profesním zaměření  
 

 
 
Matematika a její aplikace 6. ročník 

Očekávané 
výstupy z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětov
é vztahy, 
průřezová 
témata) 

Žák: 
Provádí početní 
operace v oboru 
přirozených čísel, 
se zlomky a 
desetinnými čísly 
˃ 0 
Zaokrouhluje a 
provádí odhady 
s danou přesností, 
účelně využívá 
kalkulátor 
Aplikuje a 
kombinuje 
poznatky a 
dovednosti z 
různých 
tematických 
oblastí 

Žák: 
zaokrouhluje desetinná čísla na daný řád  
znázorní desetinná čísla na číselné ose  
násobí a dělí desetinná čísla 10, 100, 1000  
převádí jednotky délky, obsahu a hmotnosti  
řeší obvody a obsahy známých obrazců s des. 
Čísly  
písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí desetinná 
čísla  

  

Desetinná 
čísla  
 

 

rozezná prvočíslo a číslo složené  
provede rozklad přirozeného čísla na prvočinitele  
určí čísla soudělná a nesoudělná  
určí největší společný dělitel a nejmenší společný 
násobek dvou až tří přirozených čísel  
používá kritéria dělitelnosti  
řeší jednoduché slovní úlohy z praxe vedoucí k 
využití dělitelnosti přirozených čísel  
modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v 
oboru přirozených čísel  

 

Dělitelnost 
přirozenýc
h čísel  
 

 

Užívá potřebnou 
matematickou 
symboliku 
Určuje velikost 
úhlu měřením a 
výpočtem 
Sestrojí úhel dané 
velikosti, jeho osu 
Užívá polohové a 
metrické 
vlastnosti 
základních 
rovinných útvarů 
při 
řešení úloh a 
jednoduchých 
praktických 
problémů 
Načrtne a sestrojí 
rovinné útvary 
Načrtne a sestrojí 
obraz rovinného 
útvaru v osové 
souměrnosti 

Žák: 
narýsuje úhel dané velikosti určené ve stupních  
změří velikost úhlu pomocí úhloměru  
užívá jednotky stupeň, minuta  
odhaduje velikost úhlu  
 
sčítá a odčítá velikosti úhlů dané ve stupních a 
minutách  
násobí a dělí úhel a jeho velikost dvěma  
vyznačí vrcholové a vedlejší úhly a určí jejich 
velikost  
vyznačí souhlasné a střídavé úhly a určí jejich 
velikost  
rozlišuje druhy úhlů (přímý, ostrý, pravý, tupý)  

 

Úhel a jeho 
velikost  
 

 

určí osově souměrné útvary, najde jejich osu 
souměrnosti  
sestrojí obraz rovinného obrazce v osové 
souměrnosti  
užívá osovou souměrnost v praxi  

 

Osová 
souměrnos
t  
 

 

charakterizuje trojúhelník a jeho vlastnosti  
využívá trojúhelníkovou nerovnost  
pravidlo o součtu vnitřních úhlů trojúhelníka a 
umí ho používat pro určení velikosti dalších dvou 
vnitřních úhlů trojúhelníka  

Trojúhelník  
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Určí osově 
souměrný útvar 
Určí a 
charakterizuje 
základní tělesa 
Načrtne a sestrojí 
síť základních 
těles 
Načrtne a sestrojí 
obraz 
jednoduchých 
těles v rovině 
Analyzuje 
vlastnosti těles 
Určí povrch a 
objem těles 
odhadem 
a výpočtem 

využívá potřebnou matematickou symboliku  
načrtne a sestrojí trojúhelník  
třídí a popíše jednotlivé typy trojúhelníků  
sestrojí výšku, těžnici, osu strany, osu vnitřního 
úhlu, kružnici vepsanou a opsanou trojúhelníku  

 

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 
Analyzuje a řeší 
jednoduché 
problémy, 
modeluje 
konkrétní 
situace, v nichž 
využívá vytvořený 
matematický 
aparát 

Řeší úlohy ze života, které 
vyžadují kombinační úsudek nebo 
logickou úvahu, hledá různé 
strategie jejich řešení a sestavuje 
si, zásobu metod vhodných 
k řešení těchto úloh 

Závěrečné 
opakování 
a 
nestandard
ní aplikační 
úlohy 
Opakování 
učiva 6. 
ročníku 
Číselné a 
logické 
řady 
Stavby z 
kostek 

  

 
Matematika a její aplikace – 7. ročník 

Očekávané 
výstupy z RVP 
ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

Žák:  
Užívá různé 
způsoby 
kvantitativního 
vyjádření vztahu 
celek - část 

Žák: 
zapíše a znázorní na číselné ose kladné a 
záporné číslo  
určí opačné číslo k danému číslu  
určí absolutní hodnotu celého čísla 
pomocí číselné osy  
sčítá, odčítá, násobí a dělí celá čísla  

 

Celá čísla  
 

F, Z – teplota, 
záporné teploty - 
teploměr 



95 
 

(přirozeným 
číslem, 
poměrem, 
zlomkem, 
desetinným 
číslem, 
procentem) 
Provádí početní 
operace v oboru 
racionálních 
čísel 
Analyzuje a řeší 
jednoduché 
problémy, 
modeluje 
konkrétní 
situace, v nichž 
využívá 
matematický 
aparát v oboru 
racionálních 
čísel 
Řeší 
modelováním a 
výpočtem 
situace 
vyjádřené 
poměrem 
Pracuje s 
měřítky map a 
plánů 
Určuje vztah 
přímé a nepřímé 
úměrnosti 
Vyhledává, 
vyhodnocuje a 
zpracovává data 
Porovnává 
soubory dat 

sčítá, odčítá, zlomky se stejným 
jmenovatelem  
převede zlomek na desetinné číslo a 
naopak  
uvede daný zlomek na základní tvar 
~porovnává zlomky  
zobrazí daný zlomek na číselné ose  
určí společného jmenovatele zlomků  
sčítá, odčítá, násobí a dělí zlomky  
upraví smíšené číslo na zlomek a naopak  
určí převrácené číslo k danému zlomku  
upraví složený zlomek  
užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek / část 
(přirozeným číslem, zlomkem, 
desetinným číslem)  

  

Zlomky  

pozná číslo kladné, záporné, opačné  
čísla uspořádá  
používá číselné operace s racionálními 
čísly  

řeší slovní úlohy s racionálními čísly  
  

Racionální čísla  
 

 

porovná dvě veličiny  
zvětší (zmenší) poměr  
rozdělí celek poměrem  
dovede použít měřítko  
rozezná úměrnost  
sestrojí tabulku  
sestrojí graf  
pracuje s pravoúhlou soustavou 
souřadnic  
řeší slovní úlohy  
používá trojčlenku  

  

Poměr, přímá a 
nepřímá 
úměrnost  
 

F – přímá a 
nepřímá závislost 
veličin, vnímání 
příčinnosti jevů 
F – přímá a 
nepřímá závislost 
veličin, 
pohyb přímočarý 
Z – měřítko mapy a 
plánu 

určí procentuální část, část celku i celek  
užívá slovo procenta, promile  
analyzuje a řeší jednoduché slovní úlohy  
řeší jednoduché příklady jednoduchého 
úrokování  

  

Procenta, úroky  
 

OSV – kreativita; 
rozvoj schopností 
poznávání 
Ov – význam 
procent (promile) v 
praxi - úroky, slevy, 
doprava, lékařství 

Načrtne a 
sestrojí rovinné 
útvary, 
jejich obraz ve 
středové 
souměrnosti 
Užívá k 
argumentaci a 
při výpočtech 
věty o shodnosti 
trojúhelníků 
Určí středově 
souměrný útvar 
Charakterizuje a 
třídí základní 
rovinné útvary 
Odhaduje a 
vypočítá obsah a 
obvod 

určí shodné útvary  
používá věty o shodnosti  
sestrojí obraz rovinnému obrazu v 
osové; středové souměrnosti  
určí souměrné útvary, najde střed a osu 
souměrnosti  
používá matematickou symboliku  
řeší úlohy na představivost v rovině  

  

Shodnost 
geometrických 
útvarů, osová a 
Středová 
souměrnost  
 

 

rozlišuje jednotlivé druhy čtyřúhelníků 
a zná jejich vlastnosti  
sestrojí čtyřúhelník  
vypočítá obsah, obvod rovnoběžníku a 
lichoběžníku  
zná pojem pravidelného mnohoúhelníku 
a jeho vlastnosti  
určí hranoly, charakterizuje jejich 
vlastnosti  
sestrojí obraz hranolu a síť hranolu  

Čtyřúhelník a 
hranoly  
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základních 
rovinných 
útvarů 
Zdůvodňuje a 
užívá polohové a 
metrické 
vlastnosti 
základních 
rovinných 
útvarů při řešení 
úloh a 
jednoduchých 
praktických 
problémů, 
využívá 
potřebnou 
matematickou 
symbolikou 
Určuje a 
charakterizuje 
základní 
tělesa 
Analyzuje 
vlastnosti těles 
Odhaduje a 
vypočítává 
objem a 
povrch těles 
Načrtne a 
sestrojí sítě 
základních 
těles 
Načrtne a 
sestrojí obraz 
jednoduchých 
těles v rovině 

vypočítá objem a povrch hranolu (s 
podstavou trojúhelníka, rovnoběžníka, 
lichoběžníka)  
analyzuje a řeší aplikační geometrickou 
úlohu  
řeší úlohy na prostorovou představivost  

 

používá matematickou symboliku  
načrtne a sestrojí trojúhelník při zadané 
délce výšky, popř. těžnice  

 

Trojúhelník  
 

 

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 

Rozezná analogii v jednoduchých úlohách. Závěrečné 
opakování a 
nestandardní 
aplikační úlohy 
Opakování 
učiva 7. ročníku 
Rozšiřující 
úlohy 
Číselné a 
obrázkové 
analogie 

OSV – kreativita; 
rozvoj schopností 
poznávání 

 
Matematika a její aplikace 8. ročník 
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Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

Žák: 
Provádí početní 
operace v oboru 
racionálních čísel 
Určí hodnotu výrazu, 
sčítá a násobí 
mnohočleny 
Provádí rozklad 
mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a 
vytýkáním 
Matematizuje 
jednoduché reálné 
situace s využitím 
proměnných 
Formuluje a řeší 
reálnou situaci 
pomocí rovnic 
Zaokrouhluje a provádí 
odhady 
s danou přesností, 
účelně využívá 
kalkulátor 
Užívá ve výpočtech 
druhou mocninu 
a odmocninu 
Zdůvodňuje a užívá 
polohové a 
metrické vlastnosti 
základních rovinných 
útvarů při řešení úloh a 
jednoduchých 
praktických problémů 
Zavádí a užívá základní 
množinové 
pojmy a symboly 
Určí hodnotu výrazu, 
sčítá a násobí a 
dělí mnohočleny 

Žák: 
zaokrouhluje a 
provádí odhady s 
danou přesností  
účelně využívá 
kalkulátor a tabulky  

 

Aritmetika  
 

 

užívá ve výpočtech 
druhou mocninu a 
odmocninu  

 

Druhá mocnina a 
odmocnina  
 

 

využívá Pythagorovu 
větu při řešení 
aplikačních úloh  

 

Pythagorova věta  
 

 

určuje mocniny s 
přirozeným 
mocnitelem  
napíše rozvinutý 
zápis čísla v 
desítkové soustavě  

 

Mocniny s přirozeným 
mocnitelem  
 

 

určuje hodnotu 
výrazu i výrazu s 
proměnnou  
matematizuje 
jednoduché reálné 
situace s využitím 
proměnných  
sečte a odečte výrazy  
vynásobí a dělí výraz 
jednočlenem  
upraví výrazy 
vytýkáním před 
závorku  
užije vzorce  
vynásobí a provede 
rozklad mnohočlenů  

 

Výrazy  
 

Žák projevuje pozitivní 
postoj k řešení 
problémů, přijímá 
problémy jako výzvu.  
 

formuluje a řeší 
reálnou situaci pomocí 
rovnic  
analyzuje a řeší 
jednoduché 
problémy s využitím 
lineárních rovnic  
řeší slovní úlohy 
pomocí lineárních 
rovnic  
provede zkoušku 
správnosti řešení 
(odhadem i 
výpočtem)  
vypočítá hodnotu 
neznámé ze vzorce  
orientuje se v 
praktických slovních 
úlohách  

Lineární rovnice  
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řeší lineární rovnice 
pomocí 
ekvivalentních úprav  

 

Vyhledává, 
vyhodnocuje a 
zpracovává data 
Porovnává soubory dat 

vyhledává, 
vyhodnocuje a 
zpracovává data  
porovnává soubory 
dat  
provede jednoduchá 
statistická šetření a 
zapíše výsledky 
formou tabulek, 
diagramů  
čte tabulky, 
diagramy a umí je 
interpretovat  

 

Schémata, diagramy, 
grafy, tabulky  
 

 

vyhledává, 
vyhodnocuje a 
zpracovává data  
porovnává soubory 
dat  
určí četnost znaků a 
zapíše do tabulky  
vypočítá aritmetický 
průměr  
určí z daných dat 
medián a modus  

 

Četnosti znaků  
 

 

Užívá potřebnou 
matematickou 
symboliku 
Zdůvodňuje a užívá 
polohové a 
metrické vlastnosti 
základních 
rovinných útvarů 
Odhaduje a vypočítá 
obsah a obvod 
základních rovinných 
útvarů 
Užívá pojem množina 
všech bodů 
dané vlastnosti k 
charakteristice 
útvaru a k řešení 
polohových a 
nepolohových 
konstrukčních úloh 
Načrtne a sestrojí 
rovinné útvary 
Řeší úlohy na 
prostorovou 
představivost, aplikuje 
a kombinuje 
poznatky a dovednosti 
z různých 
tematických a 
vzdělávacích oblastí 
Určuje a charakterizuje 
základní 
tělesa, analyzuje jejich 
vlastnosti 

určuje a 
charakterizuje 
základní vlastnosti 
kruhu, kružnice a 
prostorových útvarů  
odhaduje a počítá 
obsah a obvod kruhu, 
délku kružnice  
zná pojem Thaletova 
kružnice a její 
vlastnosti  
načrtne a sestrojí 
kruh a kružnici  
určí vzájemnou 
polohu přímky a 
kružnice; dvou 
kružnic  
sestrojí tečnu ke 
kružnici v daném 
bodě kružnice, 
využije Thaletovu 
kružnici  

 

Kruh a kružnice  
 

D – přínos řecké 
matematiky pro 
dnešní geometrii 

určuje a 
charakterizuje 
základní vlastnosti 
kruhu, kružnice a 
prostorových útvarů  
odhaduje a vypočítá 
objem a povrch válce  

 

Válec  
 

 

používá základní 
pravidla rýsování  
sestrojí trojúhelníky 
a čtyřúhelníky 
zadané různými 

Trojúhelník, 
čtyřúhelník, 
konstrukční úlohy  
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Odhaduje a vypočítá 
objem a povrch 
válce 
Načrtne a sestrojí síť 
válce 
Načrtne a sestrojí obraz 
válce v 
rovině 

prvky v jednodušších 
případech; využije 
Thaletovu kružnici  
využívá pojem 
množina všech bodů 
dané vlastnosti  
sestrojí rovnoběžku s 
danou přímkou  
analyzuje a řeší 
aplikační 
geometrické úlohy s 
využitím osvojeného 
matematického  

aparátu 
Řeší úlohy na 
prostorovou 
představivost, aplikuje 
a kombinuje 
poznatky a dovednosti 
z různých 
tematických a 
vzdělávacích oblastí 
Užívá logickou úvahu a 
kombinační 
úsudek při řešení úloh 
a problémů a 
nalézá různá řešení 
předkládaných 
nebo zkoumaných 
situací 

Nalézá různá řešení 
předkládaných nebo 
zkoumaných 
situací 

Závěrečné opakování a 
nestandardní aplikační 
úlohy 
Opakování učiva 8. 
ročníku 
Aplikační úlohy 

OSV – kreativita; rozvoj 
schopností 
poznávání 

 
Matematika a její aplikace 9. ročník 
Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

Žák: 
Určí hodnotu výrazu 
Sčítá a násobí 
mnohočleny 
Provádí rozklad 
mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a 
vytýkáním 
Zaokrouhluje a provádí 
odhady 
s danou přesností 
Matematizuje 
jednoduché reálné 
situace s využitím 
proměnných 
Účelně využívá 
kalkulátor 
Formuluje a řeší 
reálnou situaci 
pomocí rovnic a jejich 
soustav 

Žák: 
určí podmínky, za 
kterých má lomený 
výraz smysl  
krátí a rozšiřuje 
lomený výraz  
sčítá, odčítá, násobí a 
dělí lomený výraz  
dokáže aplikovat 
pravidla z řešení 
číselných výrazů, 
záporných čísel a 
pořadí početních 
výkonů na řešení 
lomeného výrazu  
převede složený 
lomený výraz na 
násobení dvou 
lomených výrazů  
provádí zjištění 
podmínek platnosti 
lomeného výrazu na 
základě dřívějších 
znalostí; dělení 0 
není definováno, 

Lomené výrazy  
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řešení lineární 
rovnice, rozklad 
mnohočlenu na 
součin  

 

řeší jednoduché 
lineární rovnice s 
neznámou ve 
jmenovateli  
řeší slovní úlohy 
vedoucí k 
jednoduchým 
lineárním rovnicím s 
neznámou ve 
jmenovateli  
sestaví rovnici podle 
zadané slovní úlohy  
stanoví podmínky, za 
kterých má lineární 
rovnice smysl  

 

Řešení lineárních 
rovnic s neznámou ve 
jmenovateli  
 

 

řeší soustavu dvou 
lineárních rovnic se 
dvěma neznámými 
sčítací a dosazovací 
metodou  
provádí zkoušku 
řešení  

řeší slovní úlohy "na 
pohyb", "na společnou 
práci", "na směsi  
 

Soustavy dvou 
lineárních rovnic se 
dvěma neznámými  
 

CH – řešení slovních 
úloh „na směsi“. 

Analyzuje a řeší 
aplikační 
geometrické úlohy s 
využitím 
osvojeného 
matematického aparátu 
Užívá k argumentaci a 
při výpočtech věty o 
shodnosti a 
podobnosti 
trojúhelníků 
Určuje a charakterizuje 
základní 
tělesa, analyzuje jejich 
vlastnosti 
Načrtne a sestrojí sítě 
základních 
těles 
Odhaduje a vypočítá 
objem a povrch 
těles 
Načrtne a sestrojí obraz 
jednoduchých těles v 
rovině 
Užívá základní pravidla 
rýsování 
Řeší úlohy na 
prostorovou 
představivost 

vypočítá úrok z dané 
jistiny za určité 
období při dané 
úrokové míře  
určí hledanou jistinu  
provádí jednoduché 
a složené úrokování  
vypočítává úrok z 
úroku  

 

Základy finanční 
matematiky  
 

 

určí podobné útvary 
v rovině  
určí a použije poměr 
podobnosti  
sestrojí rovinný 
obraz podobný 
danému  
rozdělí úsečku v 
daném poměru  
užívá poměr 
podobnosti při práci 
s plány a mapami  
zná a užívá k 
argumentaci a při 
výpočtech věty o 
podobnosti 
trojúhelníků  

 

Podobnost   
 

 

určuje a 
charakterizuje 
jehlan, rotační kužel 
a kouli, analyzuje 
jejich vlastnosti  

Tělesa  
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odhaduje a vypočítá 
jejich povrch a obsah  
načrtne síť jehlanu a 
kužele  
načrtne obraz 
jehlanu a kužele  
sestrojí obraz 
jehlanu  
řeší praktické slovní 
úlohy s různými 
tělesy  

 

Vyhledává, 
vyhodnocuje a 
zpracovává data 
Vyjádří funkční vztah 
tabulkou, 
rovnicí a grafem 
Matematizuje 
jednoduché reálné 
situace s využitím 
funkčních vztahů 
Aplikuje a kombinuje 
poznatky a 
dovednosti z různých 
tematických a 
vzdělávacích oblastí 

rozezná funkční 
vztah od jiných 
vztahů  
určí Df a Hf  
sestrojí graf fce 
lineární, nepřímé 
úměrnosti y=k/x  
řeší graficky 
soustavu 2 lineárních 
rovnic  
užívá funkce při 
řešení úloh z praxe  
orientuje se v grafu 
lineární a lomené 
funkce  

 

Funkce  
 

Inf – aktivní využití 
programu Excel 

Užívá logickou úvahu a 
kombinační 
úsudek při řešení úloh 
a problémů a 
nalézá různá řešení 
předkládaných 
nebo zkoumaných 
situací 
Řeší úlohy na 
prostorovou 
představivost, aplikuje 
a kombinuje 
poznatky a dovednosti 
z různých 
tematických a 
vzdělávacích oblastí 

Aplikuje a kombinuje 
poznatky a 
dovednosti z různých 
tematických 
a vzdělávacích oblastí 
− Užívá logickou úvahu 
a 
kombinační úsudek při 
řešení 
úloh 
− Nalézá různá řešení 
předkládaných nebo 
zkoumaných 
situací 

Shrnutí a opakování 
učiva 9. ročníku: 
Různé komplexní úlohy 
vědomostní testy 

OSV – kreativita; rozvoj 
schopností 
poznávání 
VDO – samostatnost, 
smysl pro 
odpovědnost 
MDV – kritické čtení a 
vnímání 
mediálních sdělení 

 
 
 

Informatika 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Pr i vzde la va ní  v pr edme tu informatika by me li z a ci dosa hnout pr edevs í m rozvoje informaticke ho 
mys lení  na porozume ní  za kladní ch principu  digita lní ch technologií . Aktivní  c inností  vyuz í vat 
informaticke  postupy a pojmy. Vzde la vací  oblast informatika by me la z a ku m poskytnout 

prostr edky a metody ke zkouma ní  r es itelnosti proble mu  i hleda ní  a nale za ní  jejich optima lní ho 
r es ení , ke zpracova ní  dat a jejich interpretaci a na za klade  r es ení  prakticky ch u kolu  i poznatky a 

zkus enosti, kdy je leps í  pra ci pr enechat stroji, respektive poc í tac i. Z a ci by me li pochopit, jak 

digita lní  technologie fungují , aby porozume li za konitostem digita lní ho sve ta a aby jejich uz í va ní  
bylo efektivní , bezpec ne  a eticke . 
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Časová dotace 
 
6. ročník – 1 hodina  
7. ročník – 1 hodina  
8. ročník – 1 hodina 
9. ročník – 1 hodina 
Klíčové kompetence 
 

Kompetence k učení 

- Z a k systematicky pr istupuje k analy ze situací  a jevu m sve ta kolem ne j 

- z a k u c elne  a spra vne  pouz í va  terminologii a symboliku, ktera  je c asto u zce prova za na s 
matematikou 

- z a k vyhleda va  a tr í dí  informace a na za klade  pochopení , propojení  a systematizace je 
efektivne  vyuz í va  v procesu uc ení  a prakticke m z ivote . 

- pr i pra ci s informacemi z a k vybí ra  vhodnou aplikaci a zpu sob jejich zpracova ní  a 
prezentace 

- pouz í va  osvojene  postupy a algoritmy 

- kriticky zhodnotí  zdroj informací  a rea lnou moz nost jejich vyuz ití , z chyby se doka z e 
pouc it 

Kompetence k řešení problémů 

 v pr í pade  ví ce zdroju  informací  pr emy s lí  o rozdí lech a shoda ch a jejich pr í c ina ch 

 nenecha  se odradit poc a tec ní m nezdarem 

 pr i r es ení  u loh doka z e vhodne  a spra vne  vyuz í vat be z ne  dostupne  zdroje informací  
(internet, elektronicke  encyklopedie, e-mail, …) 

 uve domuje si zodpove dnost pr i zí ska va ní  a s í r ení  informací  

Kompetence komunikativní 

 rozumí  ru zny m typu m informac ní ch prostr edku , vyuz í va  je ke sve mu rozvoji a k 
aktivní mu zapojení  do spolec enske ho de ní  

 pokud neumí  rozpoznat a vyuz í t pr í slus ny  informac ní  zdroj, doka z e bez ostychu poz a dat 
o pomoc spoluz a ka pr í padne  uc itele 

 doka z e prezentovat vy sledky sve  pra ce a vhodne  argumentovat pr i jejich obhajobe  

Kompetence sociální, personální a občanské 

 postupne  se uc í  pravidla pra ce ve skupine  – pr ijí ma ní  ru zny ch rolí  a ovlivn ova ní  kvality 
spolec ne ho vy sledku 

 doka z e pomoc poskytnout, je-li o ni poz a da n 

 uc í  se pozna vat, kdy druhy  pomoc potr ebuje a snaz í  se mu pomoc poskytnout 

 docha zí  k pozna ní , z e c love k sa m le pe pochopí  podstatu proble mu, pokud ji ne komu 
vysve tluje a tí m si vytva r í  pozitivne js í  pr edstavu o sobe  same m a zac í na  si ví ce du ve r ovat 

Kompetence pracovní 

 uc í  se u c elne  a bezpec ne  vyuz í vat informatiku a tyto dovednosti vyuz í va  i v dals í ch 
vzde la vací ch oblastech 

 postupne  zdokonaluje pra ci v oblasti informatiky a dosahuje tak rychleji a kvalitne ji 
vy sledku  a uve domuje si vyuz itelnost te chto dovedností  ve vs ech profesí ch 
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 dba  na s etrne  zacha zení  se sve r enou technikou 

Kompetence digitální 

 ovla da  be z ne  pouz í vana  digita lní  zar í zení , aplikace a sluz by; vyuz í va  je pr i uc ení  i pr i 
zapojení  do z ivota s koly a do spolec nosti; samostatne  rozhoduje, ktere  technologie pro 
jakou c innost c i r es eny  proble m pouz í t  

 zí ska va , vyhleda va , kriticky posuzuje, spravuje a sdí lí  data, informace a digita lní  obsah, k 
tomu volí  postupy, zpu soby a prostr edky, ktere  odpoví dají  konkre tní  situaci a u c elu  

 vytva r í  a upravuje digita lní  obsah, kombinuje ru zne  forma ty, vyjadr uje se za pomoci 
digita lní ch prostr edku   

 vyuz í va  digita lní  technologie, aby si usnadnil pra ci, zautomatizoval rutinní  c innosti, 
zefektivnil c i zjednodus il sve  pracovní  postupy a zkvalitnil vy sledky sve  pra ce  

 cha pe vy znam digita lní ch technologií  pro lidskou spolec nost, seznamuje se s novy mi 
technologiemi, kriticky hodnotí  jejich pr í nosy a reflektuje rizika jejich vyuz í va ní   

 pr edcha zí  situací m ohroz ují cí m bezpec nost zar í zení  i dat, situací m s negativní m dopadem 
na jeho te lesne  a dus evní  zdraví  i zdraví  ostatní ch; pr i spolupra ci, komunikaci a sdí lení  
informací  v digita lní m prostr edí  jedna  eticky 

Vzdělávací obsah 

Informatika, 6. – 9. ročník 
Očekávané výstupy z 

RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 

(mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata) 

DATA, INFORMACE A 

MODELOVÁNÍ 

 zí ska  z dat 
informace, 
interpretuje 
data, odhaluje 
chyby v cizí ch 
interpretací ch 
dat 

 navrhuje a 
porovna va  
ru zne  zpu soby 
ko dova ní  dat s 
cí lem jejich 
uloz ení  a 
pr enosu 

 vymezí  
proble m a 
urc í , jake  
informace 
bude 
potr ebovat k 
jeho r es ení ; 
situaci 
modeluje 
pomocí  grafu , 
pr í padne  
obdobny ch 
sche mat; 

 ověřuje 
věrohodnost 
informací a 
informačních 
zdrojů, posuzuje 
jejich závažnost a 
vzájemnou 
návaznost 

 žák k vyřešení 
problému umí 
nalézt správné 
informační zdroje 

 umí číst a tvořit 
grafy a schémata 

 umí porovnávat 
různé typy řešení a 
umí svou volbu 
zdůvodnit 

 umí pracovat 
s chybou a opravit 
ji. 

 data, 

informace: 

zí ska va ní , 

vyhleda va ní  a 

ukla da ní  dat 

obecne  a v 

poc í tac i; proces 

komunikace, 

kompletnost 

dat, c aste  chyby 

pr i interpretaci 

dat 

 ko dova ní  a 

pr enos dat: 

ru zne  moz nosti 

ko dova ní  c í sel, 

znaku , barev, 

obra zku , zvuku  

a jejich 

vlastnosti; 

standardizovan

e  ko dy; bit; 

bajt, na sobne  

jednotky; 

jednoduche  

s ifry a jejich 

limity  

Mezipr edme tove  vztahy 

a pru r ezova  te mata ve 

vzde la vací  oblasti 

informatika najdeme 

napr í c  vs emi pr edme ty 

druhe ho stupne .  

 Sbe r a 
zpracova ní  dat 

v ru zny ch 

pr edme tech a 

jejich na sledne  

vyhodnocení  

 Pracuje 

s vy ukovy mi 

programy, 

ktere  jsou 

dostupne  

online a umí  

vyuz í t 

informac ní ch 

zdroju  ke 

spra vne  

odpove di. 

 Pracuje 

s vy ukovy mi 

programy, 

ktere  mají  
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porovna  svu j 
navrz eny  
model s jiny mi 
modely k 
r es ení  
stejne ho 
proble mu a 
vybere 
vhodne js í , 
svou volbu 
zdu vodní  

 zhodnotí , zda 
jsou v modelu 
vs echna data 
potr ebna  k 
r es ení  
proble mu; 
vyhleda  chybu 
v modelu a 
opraví  ji 

 modelova ní : 

sche ma, 

mys lenkova  

mapa, vy vojovy  

diagram, 

ohodnoceny  a 

orientovany  

graf; za kladní  

grafove  u lohy 

licenci 

zaplacenou 

s kolou.  

 Vyuz ití  

informatiky pr i 

spolec ny ch 

projektech 

s koly.  

 Tvorba a 
vyhodnocení  

pomocí  grafu  a 

tabulek 

 Diskuze, 

prezentace 

vy sledku  a 

moz ny  na vrh 

r es ení  

ALGORITMIZACE A 

PROGRAMOVÁNÍ  

 po pr ec tení  
jednotlivy ch 
kroku  
algoritmu nebo 
programu 
vysve tlí  cely  
postup; urc í  
proble m, ktery  
je dany m 
algoritmem 
r es en 

 rozde lí  
proble m na 
jednotlive  
r es itelne  c a sti a 
navrhne a 
popí s e kroky k 
jejich r es ení  

 vybere z ví ce 
moz ností  
vhodny  
algoritmus pro 
r es eny  
proble m a svu j 
vy be r 
zdu vodní ; 
upraví  dany  
algoritmus pro 
jine  proble my, 
navrhne ru zne  
algoritmy pro 
r es ení  
proble mu 

 v blokove  
orientovane m 
programovací 
m jazyce 
vytvor í  

 v blokově 
orientovaném 
programovacím 
jazyce sestaví 
přehledný program 
k vyřešení 
problému  

 po přečtení 
programu vysvětlí, 
co vykoná  

 ověří správnost 
programu, najde a 
opraví v něm chyby  

 ve vlastních blocích 
vytvoří proměnnou, 
změní její hodnotu, 
přečte a použije její 
hodnotu  

 diskutuje různé 
programy pro 
řešení problému 

 algoritmizace: 

dekompozice 

u lohy, 

proble mu; 

tvorba, za pis a 

pr izpu sobení  

algoritmu 

 programova ní : 
na stroje 

programovací 

ho prostr edí , 

blokove  

orientovany  

programovací  

jazyk, cykly, 

ve tvení , 

prome nne  

 kontrola: 

ove r ení  

algoritmu, 

programu 

(napr í klad 

zme nou 

vstupu , 

kontrolou 

vy stupu , 

opakovany m 

spus te ní m); 

nalezení  chyby 

(napr í klad 

krokova ní m); 

u prava 

algoritmu a 

programu 

 tvorba 

digita lní ho 



105 
 

pr ehledny  
program s 
ohledem na 
jeho moz ne  
du sledky a 
svou 
odpove dnost 
za ne ; program 
vyzkous í  a 
opraví  v ne m 
pr í padne  
chyby; pouz í va  
opakova ní , 
ve tvení  
programu, 
prome nne  

 ove r í  spra vnost 
postupu, najde 
a opraví  v ne m 
pr í padnou 
chybu 

obsahu: tvorba 

programu  

(napr í klad 

pr í be hy, hry, 

simulace, 

roboti); 

potr eby 

uz ivatelu , 

uz ivatelske  

rozhraní  

programu; 

autorství  a 

licence 

programu; 

etika 

programa tora 

INFORMAČNÍ 

SYSTÉMY 

 vysve tlí  u c el 
informac ní ch 
syste mu , ktere  
pouz í va , 
identifikuje 
jejich 
jednotlive  
prvky a vztahy 
mezi nimi; 
zvaz uje moz na  
rizika pr i 
navrhova ní  i 
uz í va ní  
informac ní ch 
syste mu  

 nastavuje 
zobrazení , 
r azení  a 
filtrova ní  dat v 
tabulce, aby 
mohl 
odpove de t na 
poloz enou 
ota zku; vyuz í va  
funkce pro 
automatizaci 
zpracova ní  dat 

 vymezí  
proble m a urc í , 
jak pr i jeho 
r es ení  vyuz ije 
evidenci dat; 
na za klade  
doporuc ene ho 
i vlastní ho 
na vrhu sestaví  

 ovládá práci s 
textovými a 
grafickými editory i 
tabulkovými  

 editory a využívá 
vhodných aplikací, 
které vedou ke 
sběru a zpracování 
dat. 

 pracuje 
s informacemi, třídí 
informace, využívá 
různé funkce 
poskytované daným 
programem. 

 používá informace z 
různých 
informačních 
zdrojů a 
vyhodnocuje 
jednoduché vztahy 
mezi údaji 

 zpracuje a 
prezentuje na 
uživatelské úrovni 
informace v textové, 
tabulkové a grafické 
formě. 

  

 informac ní  

syste my: 

informac ní  

syste m ve 

s kole; 

uz ivatele , 

c innosti, pra va, 

struktura dat; 

ochrana dat a 

uz ivatelu , u c el 

informac ní ch 

syste mu  a 

jejich role ve 

spolec nosti 

 na vrh a tvorba 
evidence dat: 

formulace 

poz adavku ; 

struktura 

tabulky, typy 

dat; pra ce se 

za znamy, 

pravidla a 

omezení ; 

kontrola 

spra vnosti a 

pouz itelnosti 

struktury, 

nastaveny ch 

pravidel; 

u prava 

poz adavku , 

tabulky c i 

pravidel 

 hromadne  

zpracova ní  dat: 

Vyuz í va  svy ch znalostí  

nabity ch v informatice i 

v ostatní ch pr edme tech 

druhe ho stupne  

vzde la va ní . 

Umí  zpracova vat data, 

grafy i v jiny ch 

vzde la vací ch oblastech.  

Umí  prezentovat sve  

vy sledky a navrhnout 

moz na  r es ení . 

 Pracuje 

s vy ukovy mi 

programy 

urc ene  pro 

ru zne  

pr edme ty, 

ktere  jsou 

dostupne  

online a umí  

vyuz í t 

informac ní ch 

zdroju  ke 

spra vne  

odpove di. 

 Pracuje 

s vy ukovy mi 

programy, 

ktere  mají  

licenci 

zaplacenou 

s kolou.  
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tabulku pro 
evidenci dat a 
nastaví  
pravidla a 
postupy pro 
pra ci se 
za znamy v 
evidenci dat 

 sa m evidenci 
vyzkous í  a 
na sledne  
zhodnotí  její  
funkc nost, 
pr í padne  
navrhne její  
u pravu 

velke  soubory 

dat; funkce a 

vzorce, pra ce s 

r ete zci; r azení , 

filtrova ní , 

vizualizace dat; 

odhad 

za vislostí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITÁLNÍ 

TECHNOLOGIE 

 popí s e, jak 
funguje poc í tac  
po stra nce 
hardwaru i 
operac ní ho 
syste mu; 
diskutuje o 
fungova ní  
digita lní ch 
technologií  
urc ují cí ch 
trendy ve sve te  

 ukla da  a 
spravuje sva  
data ve 
vhodne m 
forma tu s 
ohledem na 
jejich dals í  
zpracova ní  c i 
pr enos 

 vybí ra  
nejvhodne js í  
zpu sob 
pr ipojení  
digita lní ch 
zar í zení  do 
poc í tac ove  sí te ; 
uvede pr í klady 
sí tí  a popí s e 
jejich 
charakteristick
e  znaky 

 poradí  si s 
typicky mi 
za vadami a 
chybovy mi 
stavy poc í tac e 

 doka z e 

 ovládá základní 
teoretické pojmy a 
principy fungování 
digitálních 
technologií 

 ukládá a spravuje 
svá data ve 
vhodném formátu 
s ohledem na jejich 
možné další 
zpracování 

 umí připojit 
digitální zařízení do 
počítačové sítě 

 poradí si 
s jednoduchými 
závadami počítače 

 je seznámen se 
základním 
zabezpečením 
počítače a jiných 
zařízení  

 seznámení 
s digitální stopou 

 hardware a 

software: 

pojmy 

hardware a 

software, 

souc a sti 

poc í tac e a 

principy jejich 

spolec ne ho 

fungova ní ; 

operac ní  

syste my – 

funkce, typy, 

typicke  vyuz ití ; 

datove  a 

programove  

soubory a 

jejich asociace 

v operac ní m 

syste mu, 

komprese a 

forma ty 

souboru , 

spra va 

souboru , 

instalace 

aplikací ; 

fungova ní  

novy ch 

technologií  

kolem z a ka 

 poc í tac ove  sí te : 

typy, sluz by a 

vy znam 

poc í tac ovy ch 

sí tí , fungova ní  

sí te  – klient, 

server, switch, 

IP adresa; 

struktura a 

principy 
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usme rnit svoji 
c innost tak, 
aby 
minimalizoval 
riziko ztra ty c i 
zneuz ití  dat; 
popí s e 
fungova ní  a 
diskutuje 
omezení  
zabezpec ovací c
h r es ení  

internetu; web 

– fungova ní  

webu, webova  

stra nka, 

webovy  server, 

prohlí z ec , 

odkaz, URL, 

vyhleda vac ; 

princip 

cloudovy ch 

aplikací ; 

metody 

zabezpec ení  

pr í stupu k 

datu m, role a 

pr í stupova  

pra va  

 r es ení  

technicky ch 

proble mu : 

postup pr i 

r es ení  

proble mu s 

digita lní m 

zar í zení m – 

nepropojení , 

program bez 

odezvy, s patne  

nastavení  

 bezpec nost: 

u toky – cí le a 

metody 

u toc ní ku , 

nebezpec ne  

aplikace a 

syste my; 

zabezpec ení  

digita lní ch 

zar í zení  a dat – 

aktualizace, 

antivir, firewall, 

bezpec na  pra ce 

s hesly a 

spra vce hesel, 

dvoufaktorova  

autentizace, 

s ifrova ní  dat a 

komunikace, 

za lohova ní  a 

archivace dat 

 digita lní  

identita: 

digita lní  stopa 

(obsah a 

metadata) – 
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sledova ní  

polohy 

zar í zení , 

za znamy o 

pr ihlas ova ní  a 

pohybu po 

internetu, 

cookies, 

sledova ní  

komunikace, 

informace v 

souboru; 

sdí lení  a 

trvalost 

(nesmazatelno

st) dat, 

fungova ní  a 

algoritmy 

socia lní ch sí tí  

 
 

Člověk a společnost 
 
Charakteristika vzdělávací oblasti  
 
Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a 
dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické 
aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. 
Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy a procesy, 
které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření společenského 
klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí 
přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí 
hodnot, na nichž je budována současná demokratická Evropa, včetně kolektivní obrany. 
Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, 
xenofobních a extremistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských 
práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k 
ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Tato vzdělávací oblast přispívá také k rozvoji 
finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných i rizikových situacích a 
při mimořádných událostech. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se u žáků formují 
dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání poznatků o společnosti a 
mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat 
společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace 
nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v 
reálných životních situacích. 
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti  
 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 
kompetencí tím, že vede žáka k:rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního 
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národa i jiných kulturních společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k 
evropské kultuře  odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich 
souvislostí a vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase hledání paralel mezi 
minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a 
procesy v evropském a celosvětovém měřítku utváření pozitivního hodnotového 
systému opřeného o historickou zkušenost rozlišování mýtů a skutečnosti, rozpoznávání 
projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke snaze o objektivní 
posouzení společenských jevů současnosti i minulosti vytváření schopnosti využívat 
jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a 
společenskovědního charakteru rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, 
sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec 
každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve 
vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a 
globálních úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke 
kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství 
uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových 
i mimořádných událostech i poznávání otázek obrany státu získávání orientace v 
aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti  
utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického 
sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých 
lidí  orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního 
(rodinného) rozpočtu s ohledem na měnící se životní situaci  utváření pozitivních vztahů 
k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního 
nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k 
vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti rozpoznávání názorů a postojů 
ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům 
demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci  
uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, 
názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému 
obhajování svých práv. 

Dějepis 
 

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 zkušenosti. 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. 
Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je 
rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe 
proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie 
není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením 
otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru 
a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány 
prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních 
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Dějepisná témata pro 6. - 9. ročník 
 

Učivo  Očekávané výstupy žáka Průřezová témata  

význam zkoumání dějin  
uvede konkrétní příklady důležitosti a 

potřebnosti dějepisných poznatků  

 

získávání informací o 

dějinách; historické prameny  

uvede příklady zdrojů informací o 

minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou 

tyto zdroje shromažďovány  

 

historický čas a prostor  

orientuje se na časové ose a v 

historické mapě, řadí hlavní historické 

epochy v chronologickém sledu  

 

nový etnický obraz Evropy  

popíše podstatnou změnu evropské 

situace, která nastala v důsledku 

příchodu nových etnik, christianizace a 

vznik státu  

Multikulturní 
výchova, Výchova 
k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech 

utváření státu ve 

východoevropském a 

západoevropském 

kulturním okruhu  

porovná základní rysy západoevropské, 

byzantsko-slovanské a islámské kulturní 

oblasti  

 

křesťanství, papežství, 

císařství, křížové výpravy  

vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 

středověkého člověka, konflikty mezi 

světskou a církevní mocí, vztah křesťanství 

ke kacířství a jiným věroukám  

 

 
 
Učivo pro 6. ročník 
 

Učivo  Očekávané výstupy žáka Průřezová témata  
první lidé, evoluce 

člověka, doba ledová a 

meziledová  

charakterizuje život pravěkých sběračů 

a lovců, jejich materiální a duchovní 

kulturu  

Multikulturní výchova 

neolitické revoluce, 

zpracování kovů, doba 

bronzová a železná  

objasní význam zemědělství, 

dobytkářství a zpracování kovů pro 

lidskou společnost uvede příklady 

archeologických kultur na našem 

území  

 

pravěké kultury na území 

ČR; nejstarší starověké 

státy a jejich odkaz 

rozpozná souvislost mezi 

přírodními podmínkami a 

vznikem prvních velkých 

zemědělských civilizací  

 

antická kultura – 

architektura  

uvede nejvýznamnější typy památek, 

které se staly součástí světového 

kulturního dědictví  

Multikulturní výchova, 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 

starověké Řecko, 

starověký Řím, antická 

kultura  

demonstruje na konkrétních příkladech 

přínos antické kultury a uvede 

osobnosti antiky důležité pro 

evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 

souvislost s judaismem  
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Učivo pro 7. ročník 
 

Učivo  Očekávané výstupy žáka Průřezová témata  
kultura středověké 

společnosti - románské 

a gotické umění a 

vzdělanost  

ilustruje postavení jednotlivých vrstev 

středověké společnosti, uvede příklady 

románské a gotické kultury  

 

Velká Morava, český 

stát, jejich postavení v 

Evropě, vnitřní vývoj  

objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 

vývoj českého státu a postavení těchto státních 

útvarů v evropských souvislostech  

 

husitství  
vymezí význam husitské tradice pro český 

politický a kulturní život  

 

renesance, humanismus, 

reformace  

vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 

člověka, nové myšlenky žádající reformu církve 

včetně reakce církve na tyto požadavky  

Multikulturní výchova, 
Výchova k myšlení v 
evropských a 
globálních 
souvislostech 

zámořské objevy  
popíše a demonstruje průběh zámořských 

objevů, jejich příčiny a důsledky  

 

barokní kultura a 

osvícenství  

rozpozná základní znaky jednotlivých 

kulturních stylů a uvede jejich představitele a 

příklady významných kulturních památek  

 

český stát 15. - 18. století 

a evropské velmoci  

objasní postavení českého státu v podmínkách 

Evropy rozdělené do řady mocenských a 

náboženských center a jeho postavení uvnitř 

habsburské monarchie  

 

třicetiletá válka  
objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 

války a posoudí její důsledky  

 

Anglie a Francie v 17. -  

18. století - absolutismus 

vs. parlamentarismus  

na příkladech evropských dějin konkretizuje 

absolutismus, konstituční monarchie, 

parlamentarismus  

 

 
 

Učivo pro 8. ročník 
 

Učivo  Očekávané výstupy žáka Průřezová témata  

industrializace, 

průmyslová revoluce, 

sociální změny  

vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 

politické a kulturní změny ve vybraných 

zemích a u nás, které charakterizují 

modernizaci společnosti  

Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech 

Velká francouzská 

revoluce, napoleonské 

období, vznik USA  

objasní souvislost mezi událostmi 

francouzské revoluce a napoleonských válek 

na jedné straně a rozbitím starých 

společenských struktur v Evropě na straně 

druhé  

 

utváření novodobého 

českého národa  

porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 

českého národa v souvislosti s národními 

hnutími vybraných evropských národů  

 

revoluce 19. století  

charakterizuje emancipační úsilí významných 

sociálních skupin; uvede požadavky 

formulované ve vybraných evropských 

revolucích  
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konzervatismus, 

liberalismus, 

demokratismus, 

socialismus, polit. strany, 

ústava  

na vybraných příkladech demonstruje 

základní politické proudy  

 

kulturní rozrůzněnost 

doby, kolonialismus, 

konflikty mezi velmocemi  

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  

 

první světová válka; 

politické, mocenské  

a ekonomické důsledky  

války 

 

na příkladech demonstruje zneužití techniky 

ve světových válkách a jeho důsledky  

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech, 

Výchova 

demokratického 

občana, Mediální 

výchova 

 
Učivo pro 9. ročník 
 

Učivo  Očekávané výstupy žáka Průřezová témata  
nové politické uspořádání 

Evropy a úloha USA ve 

světě; komunismus, 

nacismus, fašismus  

rozpozná klady a nedostatky 

demokratických systémů  

 

mezinárodní politická a 

hospodářská situace  

charakterizuje jednotlivé totalitní 

systémy, příčiny jejich nastolení  

 

ve 20. a 30. letech; totalitní 

systémy – komunismus, 

fašismus, nacismus – 

důsledky pro ČSR a svět  

v širších ekonomických a politických 

souvislostech a důsledky jejich existence 

pro svět  

 

druhá světová válka, 

holocaust; situace v našich 

zemích, domácí a 

zahraniční odboj; politické, 

mocenské  

a ekonomické důsledky  

války 

na příkladech demonstruje zneužití 

techniky ve světových válkách a jeho 

důsledky 

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech, Výchova 
demokratického občana, 
Mediální výchova 

fašismus, nacismus  

na příkladech vyloží antisemitismus, 

rasismus a jejich nepřijatelnost z 

hlediska lidských práv  

 

fašismus, nacismus  
rozpozná destruktivní sílu totalitarismu 

a vypjatého nacionalismu  

 

vznik ČSR, její 

hospodářskopolitický 

vývoj, sociální a 

národnostní problémy  

zhodnotí postavení ČSR v evropských 

souvislostech a jeho vnitřní sociální, 

politické, hospodářské a kulturní 

prostředí  
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studená válka a 

supervelmoci, soupeření 

bloků; ČSR do roku 1989  

vysvětlí příčiny a důsledky vzniku 

bipolárního světa; uvede příklady 

střetávání obou bloků  

Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech, Výchova 
demokratického občana, 
Mediální výchova 

NATO, rozpad koloniálního 

systému  

vysvětlí a na příkladech doloží mocenské 

a politické důvody euroatlantické 

hospodářské a vojenské spolupráce  

 

mimoevropský svět  posoudí postavení rozvojových zemí   

 

 
Výchova k občanství 
 
Předmět Výchova k občanství usiluje zprostředkovat žákům porozumění světu kolem nich i sobě 
samým. Umožňuje žákům postupné formování a rozvíjení jejich občanského profilu, postojů a 
názorů. Utváří vztah žáků ke skutečnosti, k důležitým oblastem života, formuje jejich vědomí 
odpovědnosti za vlastní život a má za cíl je vést k sebepoznávání a soustavnému vzdělávání se. 
Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství navazuje na 
učivo naše škola, obec, region, kraj, lidská setkání, vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití, 
podobnost a odlišnost lidí, osobní rozvoj, vnitřní svět člověka a lidská práva. 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu  
Předmět Výchova k občanství vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Tento obor v 
základním vzdělání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní 
zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali 
dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí. Seznamuje žáky s vývojem života a 
mají vliv na utváření atmosféry ve společnosti. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských 
postojů, rozvíjí vědomí sounáležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a 
podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná Evropa budována, včetně obrany kolektivní.  
Obsah předmětu umožňuje žákům nejen seznamovat se s rolí občana demokratické společnosti a 
poznávat jednotlivé stránky sociální reality, ale dávat do souvislostí poznatky z různých 
vzdělávacích oblastí. Předmět občanská výchova má tudíž v rámci základního vzdělání 
specifickou funkci vytvářet mezioborové vazby a prostřednictvím průřezových témat předávat 
žákům celistvý obraz světa. Učitel vede žáka k základní orientaci ve světě a učí ho chápat a 
objevovat jeho rozmanitost. Z obsahu předmětu vyplývá důraz na vytváření postojů, hodnot a 
praktických sociálních dovedností jakožto nástrojů rozvoje osobnosti. Žák si postupně 
uvědomuje vlastní autonomní osobnost jako aktivní součást příbuzenských, občanských, 
politických, ekonomických a právních vztahů.  
Výchova k občanství se snaží o rozvoj samostatného uvažujícího jedince, který se dokáže 
orientovat ve svém životě a poradit si i ve složitých situacích. 
V rámci Výchovy k občanství jsou realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, 
Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Výchova k 
myšlení v Evropských a globálních souvislostech. Výuka se realizuje převážně v kmenových 
třídách. Dále formou návštěv muzeí, výstav, kulturních akcí a besed. 
Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních a 
extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a 
žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí. Tato vzdělávací oblast přispívá také k 
rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích a při 
mimořádných situacích. 
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Časová dotace vyučovacího předmětu 
6. ročník – 1 hodina 
7. ročník – 1 hodina 
8. ročník – 1 hodina 
9. ročník – 1 hodina 
 
Zaměření jednotlivých složek předmětu Výchova k občanství 
V dané vzdělávací oblasti pomáháme žákům utvářet a rozvíjet klíčové kompetence. Tento 
předmět: 

 rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a 

kulturním odlišnostem mezi národy 

 prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů na 

vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech 

 prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí 

mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních 

problémů v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a 

dodržování lidských práv 

 rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, 

nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech 

 rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí, 

seberealizaci a řešení reálných situací v otevřeném evropském prostoru 

 prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a 

kontinuity evropského vývoje a podstaty evropského integračního procesu  

 vede k pochopení významu společných politik a institucí Evropské unie; seznamuje s 

dopadem jejich činnosti na osobní i občanský život jednotlivce i s možnostmi jejich 

zpětného ovlivňování a využívání 

 vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků 

o osobnostní vzory 

 rozvíjí schopnost racionálně uvažovat, projevovat a korigovat emocionální zaujetí v 

situacích motivujících k setkávání, srovnávání a hledání společných evropských 

perspektiv 

 
V předmětu Výchova k občanství rovněž podporujeme žáky, aby rozvíjeli následující dovednosti: 
1/ Čtení: 

– praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, se schopností orientovat se v textu) 
– věcné (jako zdroj informací, vyhledávací) 
– kritické (analytické, hodnotící) 
– prožitkové 

2/ Naslouchání: 
– praktické (jako podnět k jednání a budující empatii) 
– věcné (soustředěné, aktivní) 
– kritické (umět rozpoznávat objektivní a subjektivní sdělení, chápat komunikační záměr 
mluvčího, odhalovat manipulativní působení projevu, zvukové prostředky souvislého 
projevu a prostředky mimojazykové) 
– zážitkové 

3/ Mluvený projev 
– pěstujeme v žácích zásady efektivního dorozumívání (komunikační normy, volbu 
vhodných komunikačních prostředků a formy) 
– zásady kultivovaného projevu (podporujeme techniku mluveného projevu, prostředky 
nonverbální a paralingvální); komunikační žánry: připravený i nepřipravený projev na 
základě poznámek nebo bez poznámek, referát, diskuse 

4/ Písemný projev 
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 – vedeme žáky k tomu, aby na základě svých stávajících poznatků o jazyce a stylu, 
základních slohových postupech a žánrech byli schopni vyjadřovat postoje ke 
sdělovanému obsahu a sami byli schopni obsah tvořit –referáty a prezentace, mediální 
tvorba 

 
 
Průřezová témata 
Předmět Výchova k občanství integruje následující tematické okruhy: 
 

Osobnostní a sociální výchova 
Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o sobě, cvičení dovednosti 
řešení problémů, poznávání vlastních hranic, já jako občan státu, země, Evropy, 
světoobčan 
Kreativita – podporujeme žáky v rozvoji základních rysů kreativity, příroda, jako 
zdroj inspirace; tvůrčí využívání IT 
Psychohygiena – trávení volného času a svět práce, zvládání stresových situací 
Sociální rozvoj a mezilidské vztahy – podporujeme žáky v komunikaci, 
navazování vztahů, jejich schopnost reagovat a používat adekvátní prostředky v 
základních situacích s důrazem na respekt k ostatním; součástí výuky předmětu 
jsou individuální i skupinové prezentace na vybrané téma a vzájemná zpětná 
vazba mezi žáky 
Kooperace – podporujeme spolupráci mezi žáky i různých věkových skupin, což 
vede ke schopnosti domlouvat se, navazovat a budovat mezilidské vztahy 
Komunikace – schopnost adekvátně vyjádřit a sdělit své poznatky; dovednosti 
pro sdělování verbální i neverbální 
Dovednosti pro učení a studium, řešení problémů, cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění 

 
Mediální výchova 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – upevňujeme kritický přístup žáků 
ke zpravodajství. Vnímání autora mediálních sdělení. Schopnosti rozlišovat 
relevantní zdroje a informace pro společenské dění. 
Stavba a interpretace mediálních sdělení. 
 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
Propojujeme témata: Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, 
 Jsme Evropané. Pracujeme na: 
 
 na překonávání stereotypů a předsudků;  

 na kultivaci postojů k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu 

prostředí života;  

 na kultivaci postojů ke kulturní rozmanitosti;  

 na utváření pozitivních postojů k tradičním evropským hodnotám;  

 na osvojování vzorců evropského občana;  

 na podporu smyslu pro zodpovědnost. 

 
Multikulturní výchova 

V rámci Výchovy k občanství podporujeme pochopení kulturních rozdílů nejen 
v Evropě. Pěstujeme lidské vztahy. Zaměřujeme se na uvědomění si vlastní 
identity a schopnost reflexe vlastního sociokulturního zázemí. Na utváření 
tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám. Na vnímání odlišnosti 
jako příležitosti k obohacení, nikoliv jako zdroje konfliktu. 
 

Environmentální výchova 
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Environmentální výchova se dotýká výuky Výchovy k občanství, respektive 
Výchova k občanství zahrnuje environmentální výchovu v celé její šíři: 
Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, Vztah člověka k prostředí 
 

 
Výchovné a vzdělávací strategie 
Ve vyučovacím předmětu Výchova k občanství rozvíjíme klíčové kompetence žáků (systém 
vědomostí, dovedností i postojů potřebný ke kompetentnímu jednání v přirozených životních 
situacích) v souladu s RVP. 
Převládajícími klíčovými kompetencemi jsou dovednosti komunikativní a kompetence k učení. 
Nemalou měrou vede učitel žáky k dovednosti řešit problémy, tedy k vyhledávání a kombinování 
informací z různých zdrojů, zobecňování poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě, 
k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování vlastních výroků. Pomáhá žákům rozvíjet 
schopnost objevovat a formulovat problém. Dále jsou to kompetence pracovní, vedoucí 
k organizaci a plánování práce a k dodržování vymezených pravidel. 
Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních a 
extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a 
žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí. Tato vzdělávací oblast přispívá také k 
rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích a při 
mimořádných situacích. 
Budujeme také kompetence sociální a personální, které umožní každému žáku zažít úspěch. 
 

 
Výchova k občanství, 6. ročník 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

  ČLOVĚK VE 
SPOLEČNOSTI  
 rok v jeho 

proměnách a 
slavnostech 
 – kalendář, 
letopočty – svátky 
– pranostiky, 
přísloví, 
pořekadla 

 
 naše škola 

 – život ve škole, 
práva a 
povinnosti žáků 
 – význam a 
činnost školní 
samosprávy 
 – společná 
pravidla a normy 
– vklad vzdělání 
pro život – 
historie naší ZŠ, 
tradice 

VDO – občanská 
společnost a stát 
(škola, školní řád, 
samospráva, Škola 
podporující zdraví) 
MDV – stavba 
mediálních sdělení 
(spolupráce s 
Bumerangem) Nov – 
anketa pro redakci 
Bumerangu o životě 
ve škole 
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Posoudí a na 
příkladech doloží 
přínos spolupráce 
lidí při řešení 
konkrétních úkolů a 
dosahování 
některých cílů v 
rodině, ve škole a v 
obci 

  naše obec, region, 
kraj  
– důležité 
instituce 
– zajímavá a 
památná místa, 
významní rodáci, 
místní tradice 
– ochrana 
kulturních 
památek, 
přírodních 
objektů a majetku  

 

Objasní účel 
důležitých symbolů 
našeho státu a 
způsoby jejich 
používání 

  naše vlast 
 – pojem vlasti a 
vlastenectví 
 – zajímavá a 
památná místa, co 
nás proslavilo, 
významné 
osobnosti 
 – st. symboly, 
státní svátky, 
významné dny 

EV – Lidské aktivity a 
problémy živ. 
prostředí EGS – Jsme 
Evropané (začlenění 
ČR do EU a 
vlastenectví) 

Rozlišuje projevy 
vlastenectví od 
projevů nacionalismu 
 
 

  země a národy ČR 
– kořeny a 
historie národa – 
národní bohatství 
(přírodní a 
kulturní krásy, 
významné 
osobnosti, zvyky a 
tradice) 
 – vlastenectví 

 
   

EV – vztah člověka k 
životnímu prostředí 
(přírodní krásy a 
ekologie) OSV – 
hodnoty, postoje, 
praktická etika 
(významní Češi – 
národní hrdost) OSV 
– seberegulace a 
sebeorganizace – 
mezilidské vztahy – 
komunikace 

Sestaví jednoduchý 
rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a 
výdaje, rozliší 
pravidelné a 
jednorázové příjmy a 
výdaje, zváží 
nezbytnost 
jednotlivých výdajů v 
hospodaření 
domácnosti, objasní 
princip vyrovnaného, 
schodkového a 
přebytkového 
rozpočtu domácnosti, 
dodržuje zásady 
hospodárnosti a 
vyhýbá se rizikům při 
hospodaření s penězi 

 ČLOVĚK, STÁT A 
HOSPODÁŘSTVÍ 
 
 hospodaření – 

rozpočet 
domácnosti (typy 
rozpočtu 
domácnosti)  
 úspory 
 investice 
 úvěry 
 splátkový 

prodej 
 leasing 
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Výchova k občanství, 7. ročník 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

 
Posoudí vliv 
osobních vlastností 
na dosahování 
individuálních i 
společných cílů, 
objasní význam vůle 
při dosahování cílů a 
překonávání 
překážek 

 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 

 

 
 
Kriticky přistupuje k 
mediálním 
informacím, vyjádří 
svůj postoj k 
působení 
propagandy a 
reklamy na veřejné 
mínění a chování lidí 
 
Uplatňuje vhodné 
způsoby chování a 
komunikace v 
různých životních 
situacích, případné 
neshody či konflikty s 
druhými lidmi řeší 
nenásilným 
způsobem 
 
Zdůvodní 
nepřijatelnost 
vandalského chování 
a aktivně proti němu 
vystupuje 

 ČLOVĚK VE 
SPOLEČNOSTI 
 kulturní život 

 – rozmanitost 
kulturních 
projevů, 
kulturní 

 hodnoty a 
kulturní 
tradice 

 – kulturní 
instituce 

 – masová 
kultura, 
prostředky 
masové 

 komunikace, 
masmédia 

 zásady lidského 
soužití 
 – morálka a 

mravnost, 
svoboda a 

 vzájemná 
závislost, 
pravidla 
chování 

 
 
MDV 

 Výstavba 
mediálního 
sdělení, 
novinářská 
„etika“, 
respektování 
autorských 
práv 

 
 
 
 
 
 
 
 
MKV  
– lidské vztahy  
 
OSV 
 – sebepoznání a 
sebepojetí – 
seberegulace a 
sebeorganizace – 
mezilidské vztahy 
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 – dělba práce 
a činností, 
výhody 

 spolupráce 
lidí 

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 zajišťování 
obrany státu 

 ČLOVĚK, STÁT A 
PRÁVO 
 lidská práva 

 základní 
lidská práva, 
práva dítěte, 
jejich 
ochrana 

 úprava 
lidských práv 
a práv dětí v 
dokumentech 
poškozování 
lidských 
práv, šikana 
diskriminace 

 
 
 
VDO 
 – občanská 
společnost a stát 

Rozlišuje a 
porovnává různé 
formy vlastnictví, 
včetně duševního 
vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede 
příklady 

 ČLOVĚK, STÁT A 
HOSPODÁŘSTVÍ 
 majetek, 

vlastnictví 
 formy 

vlastnictví 
 hmotné a 

duševní 
vlastnictví, 
jejich 
ochrana 

 hospodaření 
s penězi, 
majetkem a 
různými 
formami 
vlastnictví 

 

Na příkladech ukáže 
vhodné využití 
různých nástrojů 
hotovostního a 
bezhotovostního 
placení, uvede 
příklady použití 
debetní a kreditní 
platební karty, 
vysvětlí jejich 
omezení 

  peníze 
 funkce a 

podoby peněz 
 – formy 

placení 

 

 
Výchova k občanství, 8. ročník 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 
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Objasní, jak může 
realističtější 
poznání a hodnocení 
vlastní osobnosti a 
potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho 
rozhodování, vztahy 
s druhými lidmi i 
kvalitu života 
 
Popíše, jak lze 
usměrňovat a 
kultivovat 
charakterové a volní 
vlastnosti, rozvíjet 
osobní přednosti, 
překonávat osobní 
nedostatky a 
pěstovat zdravou 
sebedůvěru 
 
Zhodnotí a na 
příkladech doloží 
význam vzájemné 
solidarity mezi 
lidmi, vyjádří své 
možnosti, jak může 
v případě potřeby 
pomáhat lidem v 
nouzi a jak pomoci v 
situacích ohrožení a 
obrany státu 
 
Objasní potřebu 
tolerance ve 
společnosti, 
respektuje kulturní 
zvláštnosti i odlišné 
názory, zájmy, a 
způsoby chování a 
myšlení lidí, zaujímá 
tolerantní postoje 
k menšinám 
 
Rozpoznává 
netolerantní, 
rasistické, xenofobní 
a extremistické 
projevy v chování 
lidí a zaujímá aktivní 
postoj proti všem 
projevům lidské 
nesnášenlivosti 

 ČLOVĚK JAKO 
JEDINEC 
 
 vnitřní svět člověka 

 vnímání, 
prožívání a 
posuzování 
skutečnosti, 
sebe i druhých 
lidí, systém 
osobních 
hodnot, 
sebehodnocení 

 stereotypy v 
posuzování 
druhých lidí 

 
 osobní rozvoj 

 životní cíle a 
plány, životní 
perspektiva, 
adaptace 

 na životní 
změny, změna 
sebe sama 

 význam 
motivace, 
aktivity, vůle a 
osobní kázně 
při seberozvoji 
 

 
ČLOVĚK VE 
SPOLEČNOSTI 
 lidská setkání 

 přirozené a 
sociální rozdíly 
mezi lidmi, 
rovnost a 
nerovnost, 
rovné postavení 
mužů a žen 

 lidská solidarita, 
pomoc lidem v 
nouzi, potřební 
lidé ve 
společnosti 

 
 vztahy mezi lidmi 

 osobní a 
neosobní 
vztahy, 
mezilidská 
komunikace 

OSV 
 sebepoznání a 

sebepojetí 
 seberegulace a 

sebeorganizace 
 mezilidské 

vztahy 
 komunikace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MKV  

 lidské vztahy 
 princip 

sociálního 
smíru a 
solidarity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV 

 mezilidské 
vztahy 
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 konflikty v 
mezilidských 
vztazích, 
problémy lidské 
nesnášenlivosti 

 
 
Rozlišuje nejčastější 
typy a formy států a 
na příkladech 
porovná jejich znaky 

 ČLOVĚK, STÁT A 
PRÁVO 
 právní základy 

státu 
 - znaky státu, 

typy a formy 
státu 

 státní občanství 
ČR 

 Ústava ČR 
 složky státní 

moci, jejich 
orgány a 
instituce 

 obrana státu 

Dě, Ze 
VDO 
 občan, občanská 

společnost a stát 
 formy participace 

občanů v 
politickém životě 

 principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování 
 

MKV 
 princip sociálního 

smíru a solidarity 
Rozlišuje a 
porovnává úkoly 
jednotlivých složek 
státní moci ČR i 
jejich orgánů a 
institucí, uvede 
příklady institucí a 
orgánů, které se 
podílejí na správě 
obcí, krajů a státu 

  státní správa a 
samospráva 
 orgány a 

instituce státní 
správy a 
samosprávy, 
jejich úkoly 

Dě, Ze 
 
VDO 
 občan, občanská 

společnost a stát 
 formy participace 

občanů v 
politickém životě 

 principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování  

 
MKV 
 princip sociálního 

smíru a solidarity 
Objasní výhody 
demokratického 
způsobu řízení státu 
pro každodenní 
život občanů  
 
Vyloží smysl voleb 
do zastupitelstev v 
demokratických 
státech a uvede 
příklady, jak mohou 
výsledky voleb 
ovlivňovat 
každodenní život 
občanů 

  principy 
demokracie 
 znaky 

demokratického 
způsobu 
rozhodování a 
řízení státu 

 politický 
pluralismus, 
sociální dialog a 
jejich význam 

 význam a formy 
voleb do 
zastupitelstev 

Dě, Ze 
 
VDO 
 občan, občanská 

společnost a stát 
 formy participace 

občanů v 
politickém životě 

 principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování  

 
MKV 
princip sociálního 
smíru a solidarity 
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Objasní význam 
právní úpravy 
důležitých vztahů – 
vlastnictví, pracovní 
poměr, manželství 

  právní řád České 
republiky 
 význam a 

funkce 
právního řádu, 
orgány právní 
ochrany 
občanů, 
soustava soudů 

 právní norma, 
předpis, 
publikování 
právních 
předpisů 

 

Provádí jednoduché 
právní úkony a 
chápe jejich 
důsledky, uvede 
příklady některých 
smluv upravujících 
občanskoprávní 
vztahy – osobní 
přeprava, koupě, 
oprava či pronájem 
věci 

  protiprávní jednání 
 druhy a postihy 

protiprávního 
jednání včetně 
korupce, 
trestní 
postižitelnost 

 porušování 
předpisů v 
silničním 
provozu, 
porušování 
práv k 
duševnímu 
vlastnictví 

 

Dodržuje právní 
ustanovení, která se 
na něj vztahují, a 
uvědomuje si rizika 
jejich porušování 
 
Rozlišuje a 
porovnává úkoly 
orgánů právní 
ochrany občanů, 
uvede příklady 
jejich činnosti a 
spolupráce při 
postihování 
trestných činů 
 
Rozpozná 
protiprávní jednání, 
rozliší přestupek a 
trestný čin, uvede 
jejich příklady 
 
Diskutuje o 
příčinách a 
důsledcích 
korupčního jednání 

   právo v 
každodenním životě 
 význam 

právních vztahů 
 důležité právní 

vztahy a 
závazky z nich 
vyplývající 

 základní práva 
spotřebitele 

 styk s úřady 
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Výchova k občanství, 9. ročník 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

 
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 
 
Uvede a porovná 
nejobvyklejší 
způsoby nakládání s 
volnými prostředky a 
způsoby krytí deficitu 

 ČLOVĚK, STÁT A 
HOSPODÁŘSTVÍ 
 hospodaření  

 rozpočet 
státu 

 typy rozpočtu 
a jejich 
odlišnosti 

 význam daní 

 

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 

  banky a jejich 
služby 

 aktivní a pasivní 
operace 

 úročení 
 pojištění 
 produkty 

finančního trhu 
pro investování 
a pro získávání 
prostředků 

 

Rozlišuje a 
porovnává úlohu 
výroby, obchodu a 
služeb, uvede 
příklady jejich 
součinnosti 
 
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 

  výroba, obchod, 
služby  
 jejich funkce 

a návaznost  
 
 principy tržního 

hospodářství¨ 
 nabídka, 

poptávka, trh 
 tvorba ceny, 

inflace 
 podstata 

fungování 
trhu  

 nejčastější 
právní formy 
podnikání 

Matematika 
 číslo a 

proměnná 
 základy 

finanční 
matematiky 
 

OSV 
 hodnoty, 

postoje, 
praktická 
etika 

 mezilidské 
vztahy 

 komunikace  
 

VDO  
 občan, 

občanská 
společnost a 
stát 

MDV 
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Člověk a svět práce  
 
Ze 
 

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 
 podstata, 

význam, 
výhody 

 Evropské 
unie a ČR 

EGS 
 Evropa a svět nás 

zajímá 
 objevujeme 

Evropu a svět 
 jsme Evropané 
EV 
 lidské aktivity a 

problémy 
životního 
prostředí 

 vztah člověka k 
prostředí 

Uvede některé 
významné 
mezinárodní 
organizace a 
společenství, k nimž 
má vztah ČR, posoudí 
jejich význam ve 
světovém dění a 
popíše výhody 
spolupráce mezi 
státy, včetně 
zajišťování obrany 
státu a účasti v 
zahraničních misích 

  mezinárodní 
spolupráce 
 ekonomická, 

politická a 
bezpečnostní 
spolupráce 
mezi státy, 
její výhody 

 významné 
mezinárodní 
organizace 
(Rada Evropy, 
NATO, OSN 
aj.) 

EGS 
 Evropa a svět 

nás zajímá 
 objevujeme 

Evropu a svět 
 jsme Evropané 

 
EV 

 lidské aktivity 
a problémy 
životního 
prostředí 

 vztah člověka 
k prostředí 

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 

  globalizace - 
projevy, klady a 
zápory - významné 
globální problémy 
včetně válek a 
terorismu, možnosti 
jejich řešení 

MDV 
 tvorba 

mediálního 
sdělení 

 práce v 
realizačním 
týmu (životní 
prostředí a náš 
region, globální 
problémy) 

Objasní souvislosti 
globálních a lokálních 
problémů, uvede 
příklady možných 
projevů a způsobů 
řešení globálních 
problémů na lokální 
úrovni – v obci, 
regionu 
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Uvede příklady 
mezinárodního 
terorismu a zaujme 
vlastní postoj ke 
způsobům jeho 
potírání, objasní roli 
ozbrojených sil ČR 
při zajišťování 
obrany státu a při 
řešení krizí 
nevojenského 
charakteru 

   

 
 

Člověk a příroda 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti  
 
Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. 
Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich 
zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných 
technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě. V této vzdělávací oblasti dostávají 
žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na 
sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní 
rovnováhy pro existenci živých soustav i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z 
přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody. Vzdělávací oblast také 
významně podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům), 
kritického myšlení a logického uvažování. Vzdělávací obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda, 
jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, svým činnostním a badatelským charakterem 
výuky umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si 
uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště 
významné je to, 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 přírodních 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 řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních 
procesů pro jejich předvídání či ovlivňování. Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci 
postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem 
přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské 
činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v 
přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a 
uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a 
principů udržitelného rozvoje. Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož 
významnou součástí je i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří 
– spolu s fyzikálním, chemickým a přírodopisným vzděláváním – také vzdělávání zeměpisné, 
které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života lidí i 
jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě. 
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Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 
 Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 
že vede žáka k: zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických 
metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování  
potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na 
ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat 
na ně adekvátní odpovědi způsobu myšlení, který vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek 
o přírodních faktech nezávislejšími způsoby  posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti 
získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů  
zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i 
zdraví ostatních lidí  porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a 
životního prostředí  uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů 
energie v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak 
slunečního záření, větru, vody a biomasy  utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s 
objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní 
prostředí lidí. 
 
 
 

Fyzika 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Vyučovací předmět fyzika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Časová 
dotace v učebním plánu je 2 vyučovací hodiny týdně v každém z ročníků. Jen v druhém pololetí 
9. ročníku je časová dotace snížena na 1 vyučovací hodinu týdně. 
Předmět zahrnuje tyto tematické celky: 
Látky a tělesa; Pohyb těles, síly; Mechanické vlastnosti tekutin; Energie; Zvukové děje; 
Elektromagnetické a světelné děje; Vesmír 
Výchovně vzdělávací cíle 
Vzdělávání ve fyzice směřuje k: 

 podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí 

 rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální 

vlastnosti a procesy 

 vytváření a ověřování hypotéz 

 zkoumání příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi 

 osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie 

 vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
Žáci si osvojují, především na základě pozorování, měření a experimentování, nejdůležitější 
fyzikální pojmy, veličiny a zákonitosti potřebné k porozumění fyzikálním jevům a procesům, 
vyskytujícím se v přírodě, běžném životě a praxi. 
Významně přispívá k rozvoji rozumových schopností žáků, k přechodu od převážně názorného 
poznání k poznání reflektujícímu prvky vědeckého poznání, učí žáky přesnému vyjadřování, 
rozvíjí jejich specifické zájmy a uvádí do možností moderních technologií. Pozorování je 
využíváno jako samostatná metoda zkoumání nebo je součástí experimentu a různých měření. 
Pomocí těchto metod a kladením otázek, jimiž se ptají na příčiny pozorovaných jevů, získávají 
představu o reálném světě. Žáci by ale měli mít na zřeteli, že realita bývá mnohem složitější než 
pokusy prováděné v laboratorních podmínkách. 
Spolu s ostatními přírodovědnými předměty směřuje výuka fyziky i k tomu, aby si žáci 
uvědomovali bohatost a mnohotvárnost skutečnosti i existenci souvislostí a zákonitostí v ní, aby 
si uvědomovali hodnotu vědeckého poznání i potřebu jeho využívání ku prospěchu jedince i 
lidské společnosti. Žáci si musí, ale uvědomovat, že rozvojových moderních technologií musí být 
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v souladu s ochranou životního prostředí. Fyzika silně ovlivňuje každodenní život člověka, proto 
je nutné, aby získané znalosti dovedli vhodným způsobem využívat v praktické životě. Musí si 
také osvojit základní pravidla bezpečnosti při provádění měření, experimentování a běžném 
životě. 
 
 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 
Kompetence k učení 
Žák 

 nové poznatky si upevňuje průběžně 

 k získávání nových vědomostí a zejména zajímavostí využívá ICT i vhodnou literaturu a 

takto získané informace se učí systematicky třídit a dávat do souvislostí 

 samostatně experimentuje a ze svých pozorování vyvozuje závěry, a to zejména pro 

praktický život 

 propojuje výsledky svých pozorování a svého učení s dalšími vědními obory (zejména 

chemie, přírodopis, zeměpis, ale také v praktických činnostech) 

 uvědomuje si propojení fyziky a reálného světa – provázanost veškerého průmyslu s 

fyzikou a následné využívání produktů 

 
 
Kompetence k řešení problémů 
Žák 

 při provádění praktických činností volí vhodné pomůcky, nástroje a metody práce tak, 

aby neohrozil zdraví své ani zdraví druhých 

 dojde-li k ohrožení zdraví v souvislosti s prováděním pokusů dokáže vhodně a rychle 

zareagovat a poskytnout první pomoc – takto získané zkušenosti využívá v případě 

nutnosti v běžném životě 

 samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení a užívá při řešení problémů 

logické matematické postupy 

 
Kompetence komunikativní 
Žák 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

 na základě svých pozorování formuluje hypotézy a vhodně argumentuje při jejich 

obhajobě 

 dokáže přijmout argumentaci jiných a zapojuje se s nimi do diskuse 

 k získávání nových vědomostí a zejména zajímavostí využívá ICT i vhodnou literaturu 

 
 
Kompetence sociální, personální a občanské 
Žák 

 zapojuje se do práce ve skupině a přijímá různé role 

 sleduje pozorně práci ostatních členů skupiny, a to zejména při provádění pokusů, aby 

nebyla ohrožena bezpečnost 

 přijímá a respektuje pravidla pro bezpečnou práci  

 v situaci ohrožující zdraví dokáže rychle a správně zareagovat, v případě nutnosti 

poskytne pomoc 

 chápe nutnost ochrany lidského zdraví a z toho vyplývající nutnost ochrany životního 

prostředí 
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Kompetence pracovní 
Žák 

 používá bezpečně nástroje a laboratorní vybavení 

 dodržuje pravidla bezpečné práce 

 přizpůsobí se omezeným podmínkám a volí pracovní postup přiměřený daným 

podmínkám 

 udržuje pracovní místo v pořádku a čistotě, aby nedocházelo k ohrožení zdraví 

 získané dovednosti a poznatky se snaží aplikovat v praktickém životě, protože fyzika 

prostupuje všemi obory lidských činností 

 využívá znalosti a zkušenosti získané ve fyzice v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na 

budoucí povolání 

 
 
Fyzika, 6. ročník 

 Očekávané školní 
výstupy 

Učivo  

 ŽÁK:  
 rozliší pojmy látka, 

těleso 
 správně rozliší 

atom, molekula, 
iont; zná stavbu 
atomu 

 popíše vlastnosti 
látek plynných, 
kapalných a 
pevných 

 zná a vysvětlí 
Brownův pohyb a 
difúzi 

Vlastnosti látek a 
těles 
 Co nás obklopuje 
 Z čeho se tělesa 

skládají 
 Skupenství látek 
 Atomy a molekuly 
 Vlastnosti atomů 

a molekul 

OSV 
Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
 
EV 
Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí, základní 
podmínky života 
 
Ch – částicové složení 
látek, vlastnosti látek, 
zdroje napětí 
 
Př – skupenství látek 
 
Ma – desetinná čísla, 
převody jednotek, 
vyjádření neznámé 
ze vzorce, slovní 
úlohy 
 
Pč– souvislosti 
s prací např. na 
stavbách 
 
Ze–postavení Země 
ve vesmíru, práce s 
busolou, orientace na 
mapě 

  fyzikální veličiny 
dokáže vyjádřit 
v různých 
jednotkách (d, V, 
m, t) a změřit je 

Fyzikální veličiny 
 Rozměry těles  

Přesnost a chyby 
měření 
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vhodně zvoleným 
měřidlem 

 s porozuměním 
používá vztah 
ρ=m/V, měří 
hustoměrem, 
pracuje s 
tabulkami, zná 
jednotky hustoty 

 Hmotnost tělesa 
a měření 

 Čas a jeho 
měření 

 Objem a jeho 
měření 

 Roztažnost těles 
a látek 

 Teplota a 
stupnice měření 

 Hustota a měření 
  změří velikost síly 

siloměrem 
 popíše vzájemné 

silové působení 
částic 

 charakterizuje 
základní jednotku 
síly Newton 

 rozumí a vysvětlí 
pojem gravitační 
síla a pole 

Síla a její měření 
 vzájemné 

působení těles 
 gravitační síla a 

hmotnost tělesa 

 

  zjistí, zda na 
těleso působí 
magnetická síla 

 dokáže popsat 
využití 
magnetické síly v 
praktických 
situacích  

 ověří existenci 
magnetického 
pole 

 určí druh pólu 
podle magnetické 
střelky 

 zmagnetizuje 
daný předmět 

 popíše vznik 
magnetického 
pole na cívce 
 popíše 

elektromagnet 
a vysvětlí jeho 
využití v praxi 

Magnetismus 
 magnety a jejich 

vlastnosti 
 působení 

magnetu na tělesa 
 magnetická 

indukce 
 magnetické pole a 

indukční čáry 
 kompas 
 magnetické 

vlastnosti 
elektrického 
proudu 

 magnetické pole 
cívky 

 elektromagnet 

 

  ovládá základní 
pojmy: atom, 
jádro, obal 

 rozhodne, kdy se 
tělesa přitahují, 
odpuzují nebo na 
sebe nebudou 
působit 

Elektrické vlastnosti 
látek 
 elektrování 

třením 
 dva druhy náboje 
 model atomu 
 elektroskop, 

zdroje 
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 určí podle 
protonů v jádře a 
elektronů v obalu, 
zda jde o kladný 
či záporný iont 
nebo neutrální 
atom 

 rozliší pojmy 
elektrický vodič a 
izolant 

elektrického 
náboje 

 elektrické vodiče 
a nevodiče 

 elektrické pole 
 tělesa v 

elektrickém poli 
 elektrický výboj, 

blesk, ochrana 
předním 

  rozliší veličiny 
proud a napětí 

 sestaví 
jednoduchý 
elektr. obvod, 
ověří, kdy 
prochází 
obvodem elektr. 
proud 

 připojí zdroj 
k spotřebiči 

 zná a rozumí 
pravidlům práce s 
elektr. proudem 

 rozliší sériové a 
paralelní zapojení 

Elektrický obvod 
 elektrický proud 

a napětí 
 zdroje 

elektrického 
napětí 

 účinky elektr. 
proudu 

 elektrický obvod, 
schéma 

 jednoduchý 
obvod 

 složitější obvod 
 elektr. proud v 

kapalinách a 
plynech 

 bezpečnost 
práce 

ČSV – poučení o 
první pomoci 
 
ČVZ, Př – odpovědné 
chování při ohrožení 
života 
 
ENV – využívání 
energie, zná způsoby 
šetření energie u 
tepelných spotřebičů 
 
OSV – rozvíjení 
dovedností 
komunikace a 
spolupráce 

    
 
 
Fyzika, 7. ročník 

    
 ŽÁK 

 rozhodne, zda je těleso v 
klidu či pohybu  zná pojem 
dráha  určí, o jaký druh 
pohybu se jedná 

 změří v 
 zná pojem rychlost, jednotky 

rychlosti s jejich převody, 
výpočet průměrné rychlosti 

 zná a užívá vztah mezi 
rychlostí, dráhou a časem 

 znázorní graficky průběh 
pohybu 

Pohyb tělesa 
 co je pohyb 
 klid a pohyb 
 pohyb posuvný a 

otáčivý 
 nerovnoměrný a 

rovnoměrný 
pohyb 

 rychlost 
rovnoměrného 
pohybu 

 dráha 
rovnoměrného 
pohybu 

 rychlost a dráha 
nerovnoměrného 
pohybu 

 výpočty 

OSV 
Řešení problémů 
a rozhodovací 
dovednosti 
EV 
Lidské aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí 
Ma–grafické 
sčítání a odčítání 
úseček, převody 
jednotek, úlohy o 
pohybu, funkce, 
pravoúhlá 
soustava 
souřadnic 
Ze – atmosféra 
Země 

  znázorní sílu pomocí 
orientované úsečky 

Síla, skládání sil D – historie 
poznávání 
gravitační šíly 
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 určí graficky i početně 
výslednici dvou sil stejných a 
opačných směrů působících 
na těleso, jejich působiště, 
velikost a směr 

 experimentálně určí polohu 
těžiště jednoduchých těles 

 chápe podstatu prvního, 
druhého a třetího 
pohybového zákona a umí je 
využít pro objasnění 
běžných situací 
 

 skládání sil 
stejného a 
opačného směru 

 rovnováha dvou 
sil 

 těžiště tělesa 
 
 
Posuvné účinky síly, 
pohybové zákony 
  

 
Ma – konstrukce 
rovnoběžníka 
 
OSV – rozvíjí své 
experimentální 
dovednosti a 
formulaci 
vědeckého 
názoru, získává 
poznatky o 
přírodních 
zákonitostech 

  určí rameno síly, působiště 
síly a osu otáčení 

 stanoví podmínky 
rovnováhy na páce 

 používá vztah pro moment 
síly při řešení problémů a 
úloh 
 

Otáčivé účinky síly 
 otáčivé účinky 

síly 
 rovnováha na 

páce 
 moment síly 
 

 

  charakterizuje tlakovou sílu, 
zná jednotku tlaku Pascal 

 užívá s porozuměním vztah 
mezi tlakem, tlakovou silou a 
obsahem plochy na níž síla 
působí 
 

Deformační účinky 
síly 
 tlak, tlaková síla 
 tření 
 smykové tření 
valivé tření, odpor 
prostředí 

ČSV – tření 
v denní praxi 
ČSP – význam 
broušení nožů 
ČZV –-záchrana 
tonoucího 
ENV – škody na 
silnicích 
způsobené 
přetěžováním 
nákladů 
automobilů 

  rozumí vztahu závislosti 
mezi třecí silou a tlakovou 
silou 

 porovná třecí síly, drsnosti 
ploch, nebo obsahu 
stykových ploch 

 objasní působení klidové 
třecí síly při chůzi člověka 
nebo při jízdě autem 

 rozhodne v dané situaci tření 
užitečné a škodlivé 

 navrhne jeho zmenšení nebo 
zvětšení 

Tření, třecí síla 
 měření třecí síly 
 třecí sila v praxi 

Tv – význam 
zmenšování nebo 
zvětšování 
odporových sil ve 
sportu – lyžování  
Př – Vliv tvaru 
těla živočichů na 
zmenšování 
odporové síly 
 
ENV – snižování 
ztrát energie, 
zmenšování 
odporových sil při 
pohybu vozidel 

  chápe podstatu Pascalova 
zákona a využívá ho při 
řešení úloh vysvětlí vznik 
hydrostatického tlaku 

 chápe souvislosti mezi 
hydrostatickým tlakem, 

Mechanické 
vlastnosti kapalin 
- přenos tlaku 

v kapalině 
- Pascalův zákon 
- hydraulická 

zařízení 

D – použití 
ponorek ve 
válečných 
konfliktech 
 
IKT – vyhledává 
informace o 
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hloubkou a hustotou 
kapaliny  

 chápe podstatu Archimedova 
zákona – vztlakovou sílu, 
potápění, plování a vznášení 
těles v klidné kapalině a 
využívá znalosti při řešení 
úloh 

- Archimedův 
zákon – potápění, 
plování, vznášení 
se 

počasí na 
internetu 
 
OSV – řešení 
problémů a 
rozvíjení 
rozhodovacích 
dovedností – 
práce ve skupině  

  vysvětlí vznik 
atmosférického tlaku, změří 
ho a určí tlak plynu v 
uzavřené nádobě 

Mechanické 
vlastnosti plynů 
 atmosféra Země, 

atmosférický 
tlak 

 měření 
atmosférického 
tlaku změny 
atmosférického 
tlaku vztlaková 
síla působící na 
těleso v 
atmosféře Země 

 tlak plynu v 
uzavřené nádobě 

 manometr 

MDV – využívá 
informací 
přicházejících 
z médií – doprava, 
zemědělství, 
počasí 

  charakterizuje umělé a 
přírodní zdroje světla, rozliší 
různé druhy optického 
prostředí 

 zná zákon odrazu světla, 
pojem ohnisko a ohnisková 
vzdálenost, vysvětlí 
zobrazení předmětu 
rovinným, dutým a 
vypuklým zrcadlem 

 objasní lom a rozklad bílého 
světla optickým hranolem; 
duha 

Světelné jevy 
 světelné zdroje, 

rychlost světla 
 přímočaré šíření 

světla 
 měsíční fáze 
 stín 
 odraz světla, 

zákon odrazu 
světla 

 zobrazení 
rovinným 
zrcadlem 

 zrcadla v praxi 
 lom světla 
 rozklad světla 

optickým 
hranolem 

 barva těles 

ČZV – bezpečné 
osvětlení 
účastníků 
silničního 
provozu, 
nebezpečí 
poškození zraku 
odrazem světla, 
světelný smog 
 
Vv – využití stínů 
a barev 

    
 
 
Fyzika, 8. ročník 

    
 ŽÁK:  

- vyvodí, že práce závisí 
nejen na síle, ale i na 
dráze 

- udělá si představu o 
velikosti práce 1 joule 

Práce a energie  
Práce 
 
Výkon 
 

OSV – Řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
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- pozná, že energie má 
různé formy 

- chápe proměny 
energií 

- zjistí, že páka je 
základem mnoha 
nástrojů i součástí 
živých organismů 

- pozná výhody 
kombinace pevné a 
volné kladky a 
kladkostroje 

 
- rozumí pojmu 

mechanická práce a 
výkon 

- dokáže určit, kdy 
těleso ve fyzice práci 
koná, s porozuměním 
používá vztah W=Fs a 
P=W/t při řešení 
problémů a úloh 

- z vykonané práce určí 
v jednoduchých 
případech změnu 
polohové a pohybové 
energie, je schopen 
porovnat pohybové 
energie těles na 
základě jejich 
rychlostí a hmotností 

Práce na 
jednoduchých strojích 
- páka jednozvratná 

a dvojzvratná 
- kladka 
 
Energie 
- polohová energie 

a pohybová 
energie 

- přeměny energie 
 
- zákon zachování 

energie 
- perpetuum mobile 
- účinnost 
 
 
 

EVV Lidské aktivity 
a problémy 
životního prostředí 
 
MA – výpočet 
neznámé ze vzorce, 
jednotky a jejich 
převody, 
kalorimetrická 
rovnice 
 
Pč – svět práce, 
volba povolání 
Př – anomálie vody 
a její význam pro 
život ve vodě, 
koloběh vody, vodní 
živočichové, stavba 
ucha a jeho funkce, 
škodlivost zvuku 
pro lidské zdraví 
 
Ch – sublimace, 
desublimace, 
částicové složení 
látek, galvanický 
článek 
VkZ – bezpečné 
zacházení s el. 
spotřebiči, první 
pomoc při úrazu 

 - určí teplo přijaté či 
odevzdané tělesem 

- vysvětlí změnu vnitřní 
energie při změně 
teploty 

- rozpozná formy 
tepelné výměny a umí 
uvést příklady z praxe 
dokáže určit množství 
tepla přijatého a 
odevzdaného tělesem, 
zná-li hmotnost, 
měrnou tepelnou 
kapacitu a změnu 
teploty tělesa (bez 
změny skupenství) 

-  

Tepelné jevy 
Vnitřní energie tělesa 
 
Teplo 
- Změna vnitřní 

energie konáním 
práce 

- Vedení tepla 
 
Šíření tepla 
prouděním a zářením 
 
Využití energie 
slunečního záření 
 

 

Z – vysvětlení 
klimatických jevů 
 
ČZV – vhodnost 
oblečení podle 
ročního období, 
ochrana před 
ultrafialovým 
zářením 
 
 

 - rozpozná jednotlivé 
skupenské přeměny a 
bude schopen uvést 
praktický příklad 
(tání, tuhnutí, 
vypařování, var, 
kondenzace, 

Změny skupenství 
látek 
- skupenské 

přeměny 
 
- tání a tuhnutí 
 

Př – anomálie vody 
 
ČSP – ovlivňování 
rychlosti 
vypařování; 
využívání vhodného 
nádobí s ohledem 
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sublimace a 
desublimace) 

- popíše princip 
dvoudobého a 
čtyřdobého motoru 

- určí skupenské teplo 
tání u některých látek 

- zjistí, kdy nastává 
kapalnění vodní páry 
ve vzduchu, dokáže 
vysvětlit základní 
meteorologické děje 

- objasní jev anomálie 
vody a jeho důsledky 
v přírodě 

- var 
 
- sublimace a 

desublimace 
 
- tepelné motory 
 

na hospodárnost 
při vaření 
 
Z – objasní vliv 
velkých vodních 
ploch na počasí 

 - zná pojmy el. náboj a 
jeho jednotka 

- porozumí základním 
pojmům atom, jeho 
stavba, molekula, iont, 
el. síla, el. pole, a 
chápe jejich účinky 

- stanoví podmínky 
vzniku elektr. proudu 
v obvodu 

- změří proud 
ampérmetrem 

- rozezná bezpečné a 
nebezpečné zdroje 
napětí 

- změří napětí 
voltmetrem 

- osvojí si zásady 
bezpečnosti při práci s 
elektr. přístroji doma i 
ve škole 

- umí poskytnout 
základní první pomoc 
při zástavě srdce a 
dechu 

- sestaví jednoduchý a 
rozvětvený el. obvod 

- používá Ohmův zákon 
při výpočtech 

- volí k jednotlivým 
spotřebičům vhodný 
zdroj napětí 

- odliší zapojení vedle 
sebe a za sebou 

- využije získané 
poznatky k 
praktickému měření 

Elektrický proud 
 
- elektrický náboj 
 
- elektrický proud a 

jeho příčiny 
 
- měření 

elektrického 
proudu 

 
- Ohmův zákon 

 
- elektrický odpor 
 
Závislost odporu na 
teplotě 
 
Zapojování rezistorů 
- reostat, 

potenciometr 
- zapojování zdrojů 

elektrického 
proudu 

- výkon elektr. 
proudu 
 

Elektrická energie 
 

- jak pracují 
elektrické 
spotřebiče 

 
Výroba elektrické 
energie 

ČSP – zapojení 
spotřebičů 
v domácnosti 
 
ENV – výkony 
různých domácích 
spotřebičů – el. 
práce, spotřeba, 
energetické štítky 
 
 

 - rozpozná ve svém 
okolí zdroje zvuku, 

Zvukové jevy 
 

Př – lidské ucho, 
využití 
ultrazvukových 
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objasní podstatu 
vzniku zvuku 

- zná podmínky šíření 
zvuku 

- chápe odraz zvuku, 
vysvětlí vznik ozvěny 

- odliší tón od hluku 
- rozumí pojmu 

hlasitost 
- vysvětlí a popíše 

hlavní zásady ochrany 
před nadměrným 
hlukem 

- vlastnosti 
pružných těles 

- zvuk 
- zdroje zvuku 
- vnímání zvuku, 

hlasitost 
 

- ultrazvuk, 
infrazvuk 

píšťalek při 
výchově psa 
ultrazvuk v 
lékařství 
 
Hv – využití 
poznatků o šíření 
zvuku při 
zařizování 
koncertních sítí 

 - na ukázce zprávy o 
počasí nalezne a 
popíše základní 
meteorologické prvky 
a popíše jejich měření 

- uvede hlavní látky, 
které znečišťují 
ovzduší 

- vysvětlí příčiny vzniku 
ozonové díry a 
skleníkového efektu a 
nebezpečnost pro 
lidstvo jako jeden z 
globálních problémů 
světa 

Počasí kolem nás 
- meteorologie 

 
- atmosféra Země 
 
- meteorologické 

jevy 
 

- problémy 
znečišťování 
atmosféry 

ČZV – 
zabezpečování 
optimálních 
pracovních 
podmínek doma i 
ve škole (teplota, 
vlhkost, světlo) 
 
ENV – omezení 
znečišťování 
prostředí 

    
    

 
Fyzika, 9. ročník 

    
 ŽÁK:  

- rozliší stejnosměrný 
proud od střídavého 

- změří elektrický 
proud a napětí 

- ověří pokusem, na 
čem závisí velikost 
indukovaného 
proudu v cívce 

- určí periodu a 
kmitočet střídavého 
proudu 

- popíše funkci 
transformátoru a 
jeho využití 

- popíše způsob výroby 
a přenosu elektrické 
energie 

- zná rozdíl mezi 
generátorem a 
elektromotorem, 

Elektrodynamika 
- působení 

magnetického 
pole na vodič 
protékaný 
proudem 

- vzájemné 
působení vodičů, 
kterými protéká 
proud 

- magnetická 
indukce 

- magnetické 
indukční čáry 

- elektromagnetická 
indukce 

- vlastnosti 
střídavého proudu 

- transformátory 
 

- elektrické motory 

OSV – řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
EVV– lidské aktivity 
a problémy životního 
prostředí 
Ma – grafické 
znázornění závislosti 
mezi veličinami, 
určování hodnot 
z grafu 
Ch – stavba atomů, 
periodická soustava 
prvků, tabulka prvků, 
izotopy prvků 
Př – využití 
radioaktivních prvků 
ve zdravotnictví a 
zemědělství 
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uvede příklady 
z praxe 

- popíše některé 
nepříznivé vlivy při 
výrobě el. energie v 
elektrárnách na 
životní prostředí 

 - rozliší vodič, izolant, 
polovodič 

- objasní vedení 
elektrického proudu 
v polovodičích 

- zná princip 
polovodičových 
součástek 

Vedení elektrického 
proudu v polovodičích 
- elektrony a díry 
- vliv příměsí 

v polovodičích 
- PN přechod 

 
- diody a světlo 

 
- integrované 

obvody 
 

- využití polovodičů 

 

 - charakterizuje umělé 
a přírodní zdroje 
světla, rozliší různé 
druhy optického 
prostředí 

- zná zákon odrazu 
světla, pojem ohnisko 
a ohnisková 
vzdálenost, vysvětlí 
zobrazení předmětu 
rovinným, dutým a 
vypuklým zrcadlem 

- rozpozná základní 
druhy čoček spojku, 
rozptylku, znázorní 
zobrazení tenkou 
spojkou a rozptylkou 

- zná základní stavbu 
lidského oka, 
charakterizuje oční 
vady a jejich korekci 
čočkami 

- popíše základní 
princip lupy, 
mikroskopu a 
dalekohledu 

- objasní lom a rozklad 
bílého světla 
optickým hranolem; 
duha 

Co už víme o světle 
- světelné jevy 

 světelné zdroje, 
rychlost světla 

 přímočaré šíření 
světla 

 měsíční fáze 
 stín 
 odraz světla, 

zákon odrazu 
světla 

 zobrazení 
rovinným 
zrcadlem 

 zrcadla v praxi 
 lom světla 
 rozklad světla 

optickým 
hranolem 

 barva těles 

Př – praktické 
metody poznávání 
přírody (lupa, 
mikroskop, 
dalekohled) 
 
D – význam 
optických přístrojů 
pro vývoj poznání 
v historii lidstva, 
využití odrazu 
v chodbách pyramid 
Archimedes 
 
Ma – modeluje 
jednoduché 
souměrné útvary 
v rovině 
 
ENV – nebezpečí 
vzniku požáru 
odkládáním 
skleněných lahví 
v přírodě – čočky 
 

 - objasní pojem proton, 
neutron, protonové 
číslo 
 

Jaderná energie 
- atomy a záření 

 

Ze – Evropa – 
jaderné elektrárny 
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- vysvětlí štěpení 
atomového jádra 
 

- uvědomí si klady i 
zápory využití 
štěpení jádra atomu 

- historie objevu 
atomu a jeho 
struktury 
 

- záření 
 
Jaderný reaktor, 
jaderná energetika 

 
- jádro atomu 
- jaderné síly 
- radioaktivita 
 
- Využití 

radioaktivity 
 

- Bezpečnost při 
práci s 
radioaktivními 
materiály 

D – historie objevu 
přirozené a umělé 
radioaktivity 
 
ENV – vliv 
energetických zdrojů 
 
Ch – periodická 
soustava chemických 
prvků 
modelové příklady 
havárie s únikem 
nebezpečných látek 

 - objasní pomocí 
poznatků o 
gravitačních silách 
pohyb planet kolem 
Slunce 

- odliší hvězdu od 
planety 

- popíše sluneční 
soustavu 

- pochopí, že Slunce je 
podmínkou 
veškerého života na 
naší planetě 

- popíše hlavní 
součásti Sluneční 
soustavy 

- má představu o dění 
na Slunci 

- objasní střídání dne a 
nocí, ročních období, 
měsíční fáze 

- charakterizuje 
hvězdu, planetu, 
galaxii 

Země a vesmír 
 
Astronomie 
Slunce  
Sluneční soustava 
naše Galaxie 
Vznik a vývoj hvězd 
Kosmonautika 

Ze – postavení Země 
ve vesmíru, Měsíc a 
jeho vliv na život na 
Zemi planeta Země 
jako součást vesmíru, 
střídání ročních 
období 
 
D – vývoj 
kosmologických 
představ 
 
IKT – vyhledává 
informace na 
portálech, 
v knihovnách a 
databázích; – 
zpracuje a prezentuje 
na uživatelské úrovni 

    

 
Přírodopis 
 
Přírodopis umožňuje žákovi poznání přírody jako propojeného systému. Směřuje ho 
k pochopení toho, jak je důležité udržení rovnováhy v přírodě a ochrany přírody. Navazuje na 
poznatky žáka nabyté na prvním stupni v hodinách Přírodovědy a rozvíjí je. Zahrnuje vědění o 
živé i neživé přírodě. Seznamuje žáka s informacemi o virech, bakteriích, houbách, sinicích, 
rostlinách, živočiších i samotném člověku. 
Zkoumá tyto organismy z hlediska anatomie, morfologie, fyziologie, biogeografie, ekologie i 
evoluce. Vede žáka k uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikaci 
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v praktickém životě. Prohlubuje zájem o vše živé a jeho ochranu. Rozvíjí dovednosti pozorování 
a zjišťování konkrétních dat přímo z volné přírody či v prostředí biologické laboratoře. 
Předmět Přírodopis má přesahy do dalších předmětů, především Chemie, Zeměpis, Fyzika, 
Výchova ke zdraví a Člověk a svět práce. Propojujeme také předmět s výukou cizích jazyků formou 
tandemové výuky. 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Cílem vyučovacího předmětu přírodopis je pozorovat, vnímat přírodu a její zákonitosti, 
popisovat je, dokázat porozumět vztahům v přírodě. Chceme, aby žáci pomocí bádání hledali a 
objevovali souvislosti a zákonitosti světa, a to za pomoci různých nástrojů, přístrojů. Aby pomocí 
dostupných informací dokázali předvídat, co se stane. Aby uměli navrhnout postup bádání či 
pozorování, porovnat návrh s jinými řešeními a odhadnout, zda to, co plánuji, mohou zvládnout, 
získat. Podporujeme otevřený přístup žáků, jejich kritické myšlení a logické uvažování. 
Pomáháme jim utvářet kompetence k tomu, aby se uměli vhodně zachovat v situacích, jako jsou 
ohrožení života, zdraví, majetku a životního prostředí lidí. 
Povzbuzujeme žáky, aby v přírodě vědomě dělali pouze to, co není v rozporu s filozofií trvale 
udržitelného rozvoje života. Rozvíjíme jejich kompetence jako základ občanského postoje být 
„ochráncem přírody“. Nedílným obsahem tohoto realizace předmětu je průřezové téma 
Environmentální výchova. 
Výuka Přírodopisu probíhá částečně v kmenových třídách, částečně výukou v terénu a část je 
realizována při badatelské činnosti v rámci projektu Globe, během různých exkurzí či 
projektových dnů. 
Naše škola je zapojena v badatelském projektu Globe. Během všech ročníků se žáci zapojují do 
připravovaných úkolů a mají tak možnost hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů 
nejen v lokálním, ale v Evropském měřítku, a tím si uvědomovat užitečnost přírodovědných 
poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Žáci tak poznávají a zkoumají příčiny procesů, 
souvislosti a vztahy mezi nimi a učí se klást si otázky. 
V rámci přírodopisu jsou realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova 
demokratického občana, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Výchova k myšlení v 
evropských a globálních souvislostech. 
 
Časová dotace vyučovacího předmětu 
6. ročník – 2 hodiny 
7. ročník – 2 hodiny 
8. ročník – 2 hodiny 
9. ročník – 2 hodiny 
 
Zaměření jednotlivých složek předmětu Přírodopis 
V dané vzdělávací oblasti pomáháme žákům utvářet a rozvíjet klíčové kompetence tím, že 
vedeme žáky: 

 ke zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických 

metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního 

uvažování 

 k potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které 

mají vliv i na ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto 

otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi 

 ke způsobu myšlení, který vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o 

přírodních faktech nezávislejšími způsoby 

 k posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat 

pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů 

 k zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke 

svému zdraví i zdraví ostatních lidí 
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 k porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního 

prostředí 

 k uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v 

praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak 

slunečního záření, větru, vody a biomasy 

 k utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi 

potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí 

lidí 

 
V předmětu Přírodopis rovněž podporujeme žáky, aby rozvíjeli následující dovednosti: 
1/ Čtení: 

– praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, se schopností orientovat se v textu) 
– věcné (jako zdroj informací, vyhledávací) 
– kritické (analytické, hodnotící) 
– prožitkové 

2/ Naslouchání: 
– praktické (jako podnět k jednání a budující empatii) 
– věcné (soustředěné, aktivní) 
– kritické (umět rozpoznávat objektivní a subjektivní sdělení, chápat komunikační záměr 
mluvčího, odhalovat manipulativní působení projevu, zvukové prostředky souvislého 
projevu a prostředky mimojazykové) 
– zážitkové 

3/ Mluvený projev 
– pěstujeme v žácích zásady efektivního dorozumívání (komunikační normy, volbu 
vhodných komunikačních prostředků a formy) 
– zásady kultivovaného projevu (podporujeme techniku mluveného projevu, prostředky 
nonverbální a paralingvální); komunikační žánry: připravený i nepřipravený projev na 
základě poznámek nebo bez poznámek, referát, diskuse 

4/ Písemný projev 
 – vedeme žáky k tomu, aby na základě svých stávajících poznatků o jazyce a stylu, 
základních slohových postupech a žánrech byli schopni vyjadřovat postoje ke 
sdělovanému obsahu a sami byli schopni obsah tvořit –referáty a prezentace 

 
 
Průřezová témata 
Předmět Přírodopis integruje následující tematické okruhy: 
 

Osobnostní a sociální výchova 
Sebepoznání a sebepojetí – já jako součást přírody a jejích systémů, prohlubování 
dovedností k řešení problémů;  
Kreativita – podporujeme žáky v rozvoji základních rysů kreativity, příroda, jako 
zdroj inspirace 
Sociální rozvoj a mezilidské vztahy – podporujeme žáky v komunikaci, 
navazování vztahů, jejich schopnost reagovat a používat adekvátní prostředky v 
základních badatelských situacích s důrazem na respekt k ostatním; součástí 
výuky předmětu jsou individuální i skupinové prezentace na vybrané téma a 
vzájemná zpětná vazba mezi žáky 
Kooperace – podporujeme spolupráci mezi žáky i různých věkových skupin, což 
vede ke schopnosti domlouvat se, navazovat a budovat mezilidské vztahy 
Komunikace – schopnost adekvátně vyjádřit a sdělit své poznatky; dovednosti 
pro sdělování verbální i neverbální 
Dovednosti pro učení a studium, řešení problémů, cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění 
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Mediální výchova 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – upevňujeme kritický přístup žáků 
ke zpravodajství. Vnímání autora mediálních sdělení. Schopnosti rozlišovat 
relevantní zdroje a informace pro vědu a předmět přírodopis. 
Při výuce používáme prezentace a videa. 
 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
V rámci přírodopisu a projektu Globe spolupracují žáci s celosvětovou komunitou 
žáků, učitelů a vědců a sdílejí naměřená data o životním prostředí. Seznamují se 
se světovým přírodním bohatstvím, a to evropských souvislostech. Pořádáme 
besedy, návštěvy muzeí a přírodovědných pracovišť. 
 

Multikulturní výchova 
V rámci výuky přírodopisu podporujeme pochopení kulturních rozdílů v přístupu 
k přírodě a přírodnímu bohatství nejen v evropské krajině 
 

Environmentální výchova 
Environmentální výchova se dotýká všech součástí výuky přírodopisu a integruje 
všechny environmentální tematické okruhy: Ekosystémy, Základní podmínky 
života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 
 

 
Výchovné a vzdělávací strategie 
Ve vyučovacím předmětu Přírodopis na 2. stupni rozvíjíme klíčové kompetence (systém 
vědomostí, dovedností i postojů potřebný ke kompetentnímu jednání v přirozených životních 
situacích) v souladu s RVP. 
Převládajícími klíčovými kompetencemi jsou dovednosti komunikativní a kompetence k učení. 
Nemalou měrou vede učitel žáky k dovednost řešit problémy, tedy k vyhledávání a kombinování 
informací z různých zdrojů, zobecňování poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě, 
k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování vlastních výroků. Pomáhá žákům rozvíjet 
schopnost objevovat a formulovat problém. Dále jsou to kompetence pracovní, vedoucí 
k organizaci a plánování práce a k dodržování vymezených pravidel. Budujeme také kompetence 
sociální a personální, které umožní každému žáku zažít úspěch. 
 
Způsoby hodnocení a klasifikace 
Učitel vede soustavnou evidenci o klasifikaci žáka. Žákům vždy poskytuje zpětnou vazbu, vždy 
klade důraz na motivaci a rozvoj a vždy přihlíží k reálným možnostem každého jednotlivce. 
Nedílnou součástí procesu je vlastní sebehodnocení. 
 
 
 
Přírodopis, 6. ročník 
 
Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

Obecná biologie a genetika 
Žák: 
 
Rozliší základní 
projevy a podmínky 
života, orientuje se v 
daném vývoji 
organismů 

Žák: 
 Popíše teorie 

vzniku a vývoje 
života, jeho 
podmínky a 
projevy. 

 vznik, vývoj, 
rozmanitost, 
projevy života a 
jeho význam 
 – výživa 
 – dýchání 
 – růst 

EV – Základní 
podmínky života 
(rozmanitost přírody, 
probudit citový vztah) 
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  Uvede na 
příkladech z 
běžného života 
význam virů a 
bakterií v přírodě 
i pro člověka. 

 Rozlišuje 
jednotlivé části a 
orgány 
rostlinného a 
živočišného těla.  

 Popíše základní 
rozdíly mezi 
buňkou rostlin, 
živočichů a 
bakterií. 

 

 – rozmnožování 
 – názory na 
vznik života 

Popíše základní rozdíl 
mezi buňkou rostlin, 
živočichů a bakterií a 
objasní funkci 
základních organel 
 
Rozpozná, porovná a 
objasní funkci 
základních orgánů 
(orgánových soustav) 
rostlin a živočichů 

 Vyjmenuje zástupce 
a pozoruje rozdíly 
ve stavbě těl  

  

Základní struktury  
– buňka 
 – pletiva 
 – tkáně 
 – orgány 
 – orgánové 
soustavy 

 

Třídí organismy a 
zařadí vybrané 
organismy do říší a 
nižších taxonomických 
jednotek 
 
Uvede na příkladech z 
běžného života 
význam virů a bakterií 
v přírodě i pro člověka 

 Roztřídí vybrané 
organismy podle 
zadaných kritérií 
 

 Přiřadí vybrané 
organismy do 
zvolených 
taxonomických 
jednotek 

 význam a zásady 
třídění 
organismů – 
organismy 
jednobuněčné a 
mnohobuněčné 
– řasy 
 – prvoci 

 viry a bakterie – 
výskyt, význam, 
praktické využití 

OSV – Řešení problémů 
a rozhodovací 
dovednosti (základní 
hygienické návyky) 
 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá (pandemie 
nemoci, očkování) 
 
EV – Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí (nevhodnost 
léčby virových 
onemocnění 
antibiotiky) 
 

Biologie hub 
Vysvětlí různé způsoby 
výživy hub a jejich 
význam v 
ekosystémech a místo 
v potravním řetězci  
 
Rozpozná naše 
nejznámější jedlé a 
jedovaté houby s 
plodnicemi a porovná 
je podle 

 podle přírodnin, 
modelů nebo 
obrázků přírodnin s 
rozlišovacími znaky 
určí nejméně šest 
hub naší přírody  

 rozliší mezi 
vybranými 
houbami jedlé a 
jedovaté podle 
typických znaků  

 houby bez 
plodnic – 
základní 
charakteristika, 
pozitivní a 
negativní vliv na 
člověka a živé 
organismy 

 houby s 
plodnicemi – 
stavba, výskyt, 

EV – Ekosystémy 
(význam lesa, ubývání 
lesních porostů, emise, 
imise) 
 
EGS – Objevujeme 
Evropu a svět (objev 
antibiotik, problém 
rezistence bakterií vůči 
antibiotikům) 
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charakteristických 
znaků 

 umí uvést zásady 
bezpečného sběru 
hub 

význam, zásady 
sběru, 
konzumace, 
první pomoc při 
otravách 
houbami 

Objasní funkci dvou 
organismů ve stélce 
lišejníků 

   Lišejníky –  
 
stavba, symbióza, 
výskyt a význam  

  

EV – Základní 
podmínky života 
(symbióza, indikátory 
čistoty ovzduší) 
 
 

Rozlišuje a porovná 
jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje 
vybrané živočichy, 
zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin  
 
Odvodí na základě 
pozorování základní 
projevy chování 
živočichů v přírodě, na 
příkladech objasní 
způsoby jejich života a 
přizpůsobení danému 
prostředí 
 
Zhodnotí význam 
živočichů v přírodě a 
pro člověka, uplatňuje 
zásady bezpečného 
chování ve styku s 
živočichy 

  žahavci 
 
 ploštěnci 
 
 hlísti 
 
 měkkýši – plži, 

mlži, hlavonožci 
 

 kroužkovci 
 

členovci – 
pavoukovci, korýši, 
hmyz 

EV – Základní 
podmínky života 
(narušení přírodní 
rovnováhy při 
přemnožení některých 
druhů hmyzu) 

Vysvětlí podstatu 
jednoduchých 
potravních řetězců v 
různých ekosystémech 
a zhodnotí jejich 
význam 

  organismy a 
prostředí 

 

Objasní vliv 
jednotlivých sfér Země 
na vznik a trvání života 

  Země – vznik a 
stavba 

 

Metody zkoumání přírody  
Aplikuje praktické 
metody poznávání 
přírody 
 
Dodržuje základní 
pravidla bezpečnosti 
práce a chování při 
poznávání živé a 
neživé přírody 

 zná zásady pro 
pozorování v 
přírodě 

 pozoruje vybranou 
přírodninu (její 
část) okem, lupou, 
mikroskopem 

 popíše mikroskop, 
připravuje 
jednoduchý 
mikroskopický 

 základní metody 
pozorování 
přírody  

 nástroje pro 
pozorování 
přírody:  

 lupa, mikroskop  
 záznamy 

pozorování  
 práce s 

literaturou  

EV–rozmanitost 
přírody, probudit  
citový vztah  
OSV–základní 
hygienické návyky  
VZ–bezpečnost při 
práci  
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preparát, pozoruje 
ho malým 
zvětšením a 
jednoduše nakreslí 

 orientuje se 
v učebnici a využívá 
rejstřík 

 osvojuje si základní 
pravidla zakládání 
a sledování 
jednoduchého 
pokusu 

 umí zapsat 
jednoduchou formu 
protokolu 

 vysvětlí pojem 
společenstvo a 
ekosystém 

 uvádí příklady 
rostlin a hub 
rostoucích v lese, 
prakticky poznává 
lesní stromy, keře, 
byliny a houby, 
zejména jedova 

 jednoduchý 
pokus  

 

 
Přírodopis, 7. ročník 
Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

 
Porovná základní 
vnější a vnitřní 
stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí 
funkci jednotlivých 
orgánů 
 
Rozliší a porovná 
jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje 
jednotlivé vybrané 
živočichy, zařazuje je 
do skupin 
 
Odvodí na základě 
pozorování základní 
projevy chování 
živočichů v přírodě, 
na příkladech objasní 
jejich způsob života a 
přizpůsobení 
danému prostředí 
 

 dokáže určit 
hlavní znaky říše 
živočichů kmene 
strunatců, tříd, 
řádů, čeledí, rodů 
i druhů a zařadit 
je 

 uvědomuje si 
základní rozdíly 
mezi třídami a 
řády, dokáže 
charakterizovat 
jednotlivé třídy a 
řády, porovnává 
rozdíly 

 navazuje na 
znalosti získané z 
pozorování 
živočichů v 
přírodě, v 
domácnosti a na 
znalosti získané v 
předchozích 

 strunatci 
 obratlovci 

– kruhoústí 
– paryby 
– ryby 
– obojživelníci  
– plazi 
– ptáci 
– savci 

EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 

(mezinárodní 
smlouvy o rybolovu) 
EV – Vztah člověka k 
prostředí (zamořené 

vodní plochy, 
ekologické havárie) 
Ekosystémy (ptačí 
krmítka, chov 

andulek, papoušků) 
EGS – Evropa a svět 

nás zajímají 
(ohrožené druhy, 

nezákonný lov) EV – 
Vztah člověka k 
prostředí (chov 
domácích savců) 
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Zhodnotí význam 
živočichů v přírodě i 
pro člověka, 
uplatňuje zásady 
bezpečného chování 
ve styku se živočichy 

ročnících a 
objasňuje jejich 
způsob života 

 dokáže ukázat 
vývojové znaky 
na příkladech 

 odvozuje 
základní znaky 
obojživelníků a 
porovná tyto 
znaky s ostatními 
obratlovci 

 odvozuje 
základní znaky 
plazů a porovná 
tyto znaky s 
ostatními 
obratlovci 

 odvozuje 
základní znaky 
ptáků a porovná 
tyto znaky s 
ostatními 
obratlovci 

 posuzuje význam 

domestikovaných 
zvířat a uplatňuje 
zásady bezpečného 
chování při styku s 
nimi  

 
BIOLOGIE ROSTLIN 
Odvodí na základě 
pozorování přírody 
prostředí závislost a 
přizpůsobení 
některých rostlin 
podmínkám 
 
Porovná vnější a 
vnitřní stavbu 
jednotlivých orgánů a 
uvede praktické 
příklady jejich funkcí 
a vztahů v rostlině 
jako celku 

 na základě 
poznatků 
objasní význam 
jednotlivých 
rostlin v 
přírodě a pro 
člověka  

 dokáže 
vysvětlit 
význam částí 
rostlinného 
těla, pozoruje 
rozdíly v 
částech 
rostlinného 
těla  

 zařazuje 
rostliny podle 
stavby květu, 
listu na 
jednoděložné a 
dvouděložné  

 vyšší rostliny 
 – vývoj rostlin 
 – mechorosty 
 – kapraďorosty 
(plavuně, 
přesličky, 
kapradiny) 
 – nahosemenné 
rostliny 
 – krytosemenné 
rostliny 

EV – Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí (umělé 
ekosystémy, zásahy 
člověka) 
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 vyhledává z 
literatury, 
časopisů 
významné 
užitkové 
rostliny  

 aplikuje 
praktické 
metody 
poznávání 
přírody  

 

Vysvětlí princip 
základních 
rostlinných 
fyziologických 
procesů a jejich 
využití při pěstování 
rostlin  
 
Rozlišuje základní 
systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich 
význačné zástupce 
podle klíčů a atlasů 
Odvodí na základě 
pozorování 
uspořádání 
rostlinného těla od 
buňky po pletiva až k 
jednotlivým orgánům 

 vysvětlí 
fyziologické 
procesy 
probíhající v 
rostlinném těle  

 chápe 
přizpůsobení 
rostlin 
podmínkám 
prostředí  

 pozoruje buňky 
a pletiva 
jednotlivých 
rostlinných 
orgánů  

 

 stavba 
rostlinného těla 
– kořen, 

stonek, list, 
květ 

 hospodářsky 
významné 
rostliny 

 

 
 
Přírodopis, 8. ročník 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

BIOLOGIE ČLOVĚKA 

Orientuje se v 
základních 
vývojových stupních 
fylogeneze člověka 
 
Určí polohu a objasní 
stavbu a funkci 
orgánů a orgánových 
soustav lidského těla, 
vysvětlí jejich vztahy 
 
Rozlišuje příčiny, 
příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje 
zásady jejich 
prevence a léčby 

  – vývoj člověka  
– buňka, tkáň, orgán  
– soustava opěrná a 
svalová  
– trávicí soustava  
– dýchací soustava  
– tělní tekutiny  
– oběhová soustava  
– kožní soustava  
– nervová soustava  
– smyslové orgány  
– žlázy s vnitřní 
sekrecí  
– nemoci, úrazy, 
prevence  
 

MKV – Etnický 
původ (rasy, 
národnostní 
menšiny)  
VDO – tolerance k 
odlišnostem. Princip 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsoby 
rozhodování  
EGS – Evropa a svět 
nás zajímají 
(hladomor, 
problémy zemí 
třetího světa, 
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objasní význam 
zdravého způsobu 
života 
 
Aplikuje první pomoc 
při poranění a jiném 
poškození těla  

přístup k pitné 
vodě)  
EV – Lidské aktivity 
a problémy 
životního prostředí 
(znečištěné ovzduší, 
exhalace)  
MDV – Kritické čtení 
a vnímání 
mediálního sdělení 
(využití medií, stav 
ovzduší)  

Objasní vznik a vývin 
nového jedince od 
početí až do stáří  
 

  
pohlavní soustava  

 vývoj jedince  
 

 

Vysvětlí podstatu 
pohlavního a 
nepohlavního 
rozmnožování a jeho 
význam z hlediska 
dědičnosti 
 
Uvede příklady 
dědičnosti v 
praktickém životě a 
příklady prostředí na 
utváření organismů  

 vysvětluje 
podstatu 
pohlavního a 
nepohlavního 
rozmnožování a 
jeho význam z 
hlediska 
dědičnosti 

 chápe vliv 
dědičnosti a vliv 
okolního 
prostředí na 
organismy 

Dědičnost a 
proměnlivost 
organismů – přenos 
dědičných informací, 
křížení, gen  

 

EGS – Objevujeme 
Evropu a svět (AIDS)  
EV – Vztah člověka k 
prostředí (pitný 
režim, ochrana 
vodních zdrojů), 
(sexualita, pohlavně 
přenosné choroby)  

Etologie  porovnává 
projevy chování 
živočichů s 
lidským 
chováním 

Etologie – projevy 
chování zvířat a lidí  

 

 

     

 
Přírodopis 9. ročník 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

Žák: 
Objasní vliv 
jednotlivých sfér 
Země na vznik a 
trvání života 

Žák: 
 objasní některé 

teorie vzniku Země 
 uvede význam 

slunečního záření 
 zakreslí a vysvětlí 

stavbu Země (jak 
exoobalů tak pevné 
části Země) 

Vznik Země 
Postavení Země ve 
vesmíru 
Vznik a stavba Země 

 

Rozpozná podle 
charakteristických 
vlastností vybrané 
nerosty a horniny s 

 vysvětlí základní 
rozdíl mezi 
horninou a 
nerostem 

Mineralogie 
Nerosty a horniny 
Vlastnosti nerostů 
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použitím určovacích 
pomůcek 

Přehled nerostů a jejich 
význam 

Objasní vliv 
jednotlivých sfér 
Země na vznik a 
trvání života 
 
Rozpozná podle 
charakteristických 
vlastností vybrané 
nerosty a horniny s 
použitím určovacích 
pomůcek 

 jmenuje některé 
základní vlastnosti 
nerostů 

 je schopen 
rozpoznat a určit 
tyto vlastnosti 

Petrologie 
Skupiny hornin podle 
vzniku 
Horninový cyklus 

 

Rozlišuje důsledky 
vnitřních a vnějších 
geologických dějů, 
včetně geologického 
oběhu hornin a vody 

 objasní základní 
rozdělení nerostů, 
uvede jejich 
naleziště a zhodnotí 
jejich význam 

Geologické děje 
Vnitřní a vnější 
geologické děj 

EGS – Objevujeme 
svět a Evropu 
(přírodní 
katastrofy)  
EV – Lidské aktivity 
a problémy 
životního prostředí 
(aktivní přístup k 
ochraně životního 
prostředí) 
MDV – Kritické čtení 
a vnímání 
mediálního sdělení 
(různá úroveň 
informovanosti)  
 

Porovná význam 
půdotvorných 
činitelů pro vznik 
půdy, rozlišuje hlavní 
druhy půd, typy půd 
v naší přírodě 
 
 

 vysvětlí základní 
rozdíl mezi 
horninou a 
nerostem 

 jmenuje některé 
základní vlastnosti 
hornin 

 je schopen i 
rozpoznat a určit 
tyto vlastnosti 

 objasní základní 
rozdělení hornin, 
uvede jejich 
naleziště a zhodnotí 
jejich význam 

Pedologie – Půdy EGS – Evropa a svět 
nás zajímají 
(spolupráce v 
otázkách ŽP a 
udržitelného 
rozvoje, ochrana 
přírodního a 
kulturního 
bohatství, 
organizace UNESCO)  
 

Rozlišuje jednotlivá 
geologická období 
podle 
charakteristických 
znaků 
Uvede vliv podnebí, 
počasí na rozvoj 
různých ekosystémů 
a charakterizuje 
mimořádné události 
způsobené výkyvy 
počasí a dalšími 

 schematicky 
načrtne a vysvětlí 
vznik podzemní 
vody a pramenů 

 objasní význam 
podzemní vody a 
její ochrany 

Podzemní voda  
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přírodními jevy, 
jejich doprovodné 
jevy a možné dopady 
i ochranu před nimi 
  zvládne uvést 

některé názory na 
vznik života 

 vyjmenuje 
geologické éry 

 popíše jednotlivé 
éry (co se v nich 
dělo, jak dlouho 
trvaly, co nového se 
objevilo) 

 vyjmenuje některá 
naleziště fosílií 

 poukáže na význam 
fosílií 

Vznik a vývoj života na 
Zemi 
Vznik života a důkazy 
Geologické éry 

 

 

  pracuje s 
geologickou mapou 
ČR 

 objasní vznik 
Českého masívu a 
Západních Karpat 

 vytkne základní 
rozdíly mezi těmito 
celky 

 seznámí se s 
geologickým 
vývojem okolí 

 – porovná 
geologický vývoj 
okolí s ostatními 
částmi českého 
masívu 

Geologický vývoj a 
stavba ČR 
Český masív 
Západní Karpaty 

 

  na příkladech 
doloží velkou 
rozmanitost 
podmínek života v 
naší republice 

 popíše 
rozmanitost 
přírody v okolí 

 zdůvodní ochranu 
přírody a její 
nezbytnost 

Naše příroda a 
ochrana životního 
prostředí 
 
Rozmanitost podmínek 
v naší republice: 
geologický podklad 
území republiky, 
klimatické podmínky 
Vývoj a rozmanitost 
naší přírody, 
charakteristika 
hlavních typů 
ekosystémů u nás, 
příroda nejbližšího 
okolí, samostatná 
pozorování 
Nejbližší chráněná 
území, ochrana okolní 
krajiny 
 

 

Uvede příklady 
výskytu organismů v 

 ZÁKLADY EKOLOGIE  
– ochrana přírody a 
životního prostředí  
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určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi 
 
Rozlišuje a uvede 
příklady systému 
organismů – 
populace, společnost, 
ekosystémy – a 
objasní na základě 
příkladu princip 
existence živých a 
neživých složek 
ekosystému 
 
Uvede příklady 
kladných a 
záporných vlivů 
člověka na životní 
prostředí a příklady 
narušení rovnováhy 
ekosystému  

 
– globální problémy  
 

 

 
 

     Chemie  
 
Vzdělávací období 8. – 9. ročník 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Odborný předmět, který se navazuje na oblast Člověk a příroda. Žáci se s chemií vlastně již 
setkali, jen o tom vlastně neví. Je třeba vysvětlit jisté principy, které jsou chemii vlastní. 
Cílem je uvědomit si, že chemie je běžnou součástí našich životů. Není to jen neživotný 
přehled vzorců a reakcí. Žáci provádí experimenty s použitím běžně dostupných chemikálií. 
V rámci vzdělávacího programu se dotkneme několika tematických okruhů. Pozorování, 
pokus a bezpečnost práce, směsi, částicové složení látek a chemické prvky, chemické reakce, 
anorganické a organické sloučeniny, chemie a společnost. 
Pozorování, pokus a bezpečnost práce 
Žáci se seznámí s běžně používanými nebezpečnými látkami a naučí se s nimi pracovat. Je 
třeba, aby se žáci naučili posoudit rizikovost a nebezpečnost vybraných dostupných látek. 
Žáky seznámíme s bezpečností práce s chemickými látkami a jmenujeme možné situace, 
které můžou nastat nejen v laboratoři, ale hlavně v domácnostech. Žáci reagují na modelový 
případ úniku nebezpečných látek. Žáci rozliší společné a rozdílené vlastnosti látek. 
Rozpoznají přeměnu skupenství.  
Směsi 
Žáci rozpoznají směsi a chemické látky, rozpoznají druhy roztoků a jejich využití v běžném 
životě, rozliší různé typy vod a uvedou příklady jejich použití. Uvedou zdroje znečištění ve 
svém nejbližším okolí. Je třeba ukázat žákům, že i oni se na znečištění podílejí. Vhodná je 
exkurze na obecní čistírnu odpadních vod. Stanovení jakosti vody v místním potoce.  
Částicové složení látek a chemické prvky  
Žáci uvedou nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché chemické sloučeniny a jejich 
značky. Rozpoznají vybrané kovy a nekovy a jejich možné vlastnosti.  
Chemické reakce 
Žáci pojmenují výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických reakcí. Tematický 
okruh chemické reakce bývá pro řadu žáků nesrozumitelný, proto je třeba několik 
chemických reakcí žákům ukázat na vhodných pokusech. 
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Anorganické sloučeniny 
Naučíme se vlastnosti a využití vybraných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí. Žáci umí posoudit 
vliv těchto látek na životní prostředí. Seznámíme žáky se stupnicí pH a změříme pH pomocí 
indikátorových papírků. Žáci se seznámí s poskytnutím první pomoci při zasažení pokožky 
kyselinou nebo hydroxidem.  
Organické sloučeniny 
Žáci zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie, vyjmenuje některé produkty průmyslového 
zpracování ropy, uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů v potravě z hlediska 
obecně uznávaných zásad správné výživy.  
Chemie a společnost 
Zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje 
na Zemi. Zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem k životnímu prostředí a zdraví 
člověka.  

Klíčové kompetence 
Kompetence k učení 

- vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 
celoživotnímu učení  

- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si 
vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a kulturní jevy  

- samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a 
vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti  

- poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich  
 

Kompetence k řešení problémů 
- vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, 

přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení 
problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností  

- vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné 
znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, 
nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému  

 
Kompetence komunikativní 

- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu  

- využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi  
 

Kompetence sociální a personální 
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě 
potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá  

- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají  

- vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 
samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 
sebeuspokojení a sebeúcty  

 
Kompetence občanské 
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- respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se 
do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit 
se proti fyzickému i psychickému násilí  

- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 
svých práv a povinností ve škole i mimo školu  

- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 
požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
a trvale udržitelného rozvoje společnosti 
 

Kompetence pracovní 
- využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 
vzdělávání a profesním zaměření  

- používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, 
plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky  

- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví 
druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot  

 
 
Chemie 8. ročník 
 
 
 

Očekávané 
výstupy z RVP 
ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředměto
vé vztahy, 
průřezová 
témata) 

Žák: 
-určí společné a 
rozdílné 
vlastnosti látek  
-pracuje 
bezpečně s 
vybranými 
dostupnými a 
běžně 
používanými 
látkami a 
hodnotí jejich 
rizikovost; 
posoudí 
nebezpečnost 
vybraných 
dostupných 
látek, se kterými 
zatím pracovat 
nesmí  
- objasní 
nejefektivnější 
jednání v 
modelových 
příkladech 
havárie s 

Žák: 
Zjišťuje vlastnosti látek 
pozorováním a pokusem, také na 
základě vlastní zkušenosti; podle 
čeho je může odlišit, jak může 
ovlivnit a sledovat jejich přeměny, 
jak se při práci vyvaruje úrazu, jak 
poskytne první pomoc, které látky 
škodí přírodě a jak se odstraňují 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vlastnosti 
látek  
 
Zásady 
bezpečné 
práce  
 
Nebezpeč
né látky a 
přípravky  
 
Mimořádn
é události  
 

F-vlastnosti látek 
Př-ochrana 
životního 
prostředí 
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únikem 
nebezpečných 
látek  

-rozlišuje směsi 
a chemické látky  
-vypočítá složení 
roztoků, 
připraví 
prakticky roztok 
daného složení  
-vysvětlí 
základní faktory 
ovlivňující 
rozpouštění 
pevných látek  
-navrhne 
postupy a 
prakticky 
provede 
oddělování 
složek směsí o 
známém složení; 
uvede příklady 
oddělování 
složek v praxi  
-rozliší různé 
druhy vody a 
uvede příklady 
jejich výskytu a 
použití  
-uvede příklady 
znečišťování 
vody a vzduchu 
v pracovním 
prostředí a 
domácnosti, 
navrhne 
nejvhodnější 
preventivní 
opatření a 
způsoby 
likvidace 
znečištění  

Zjišťuje, že většina látek jsou 
směsi; metody oddělování složek 
směsí, jak směsi vznikají a jak se 
vyjadřuje jejich složení 
- Zhodnotí význam vody 
(životodárná kapalina) a vzduchu 
(životodárný plyn) 
- Seznámí se z různými typy vod. 
- Odvodí význam ochrany životního 
prostředí pro současnost i 
budoucnost  
 
 
 
 

 
 

 

Směsi 
Voda 
Vzduch  

F-směsi 
Př-ochrana 
životního 
prostředí 
 

-používá pojmy 
atom a molekula 
ve správných 
souvislostech  
-rozlišuje 
chemické prvky 
a chemické 
sloučeniny a 
pojmy užívá ve 
správných 
souvislostech  

Odvozuje hmotný základ života 
- Zjišťuje základní zákonitosti 
stavby hmoty a její přeměny 
- Vysvětlí, jak se vyvíjel pohled na 
stavbu hmoty 
- Rozlišuje pojmy prvek, molekula, 
atom, iont 
- Zhodnotí význam prvků jako 
základu přírody 
- Uvede některé vlastnosti, kterými 
se prvky liší 

 
Částicové 
složení 
látek  
 
Prvky  
 
Chemické 
sloučenin
y  
 

F – částicové  
Složení látek 
-přírodní  
zákony   
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-orientuje se v 
periodické 
soustavě 
chemických 
prvků, rozpozná 
vybrané kovy a 
nekovy a 
usuzuje na jejich 
možné 
vlastnosti  

- Objasní, jak se vyjadřují změny 
chemických látek 
- Vysvětlí, jak se spojují atomy 
- Diskutuje o základních přírodních 
zákonech 

 
 

-porovná 
vlastnosti a 
použití 
vybraných 
prakticky 
významných 
oxidů, kyselin, 
hydroxidů a solí 
a posoudí vliv 
významných 
zástupců těchto 
látek na životní 
prostředí  
-vysvětlí vznik 
kyselých dešťů, 
uvede jejich vliv 
na životní 
prostředí a 
uvede opatření, 
kterými jim lze 
předcházet  
-orientuje se na 
stupnici pH, 
změří reakci 
roztoku 
univerzálním 
indikátorovým 
papírkem a 
uvede příklady 
uplatňování 
neutralizace v 
praxi  

Rozlišuje základní dvouprvkové 
sloučeniny a na jejich příkladu 
vysvětlí názvosloví 
- Ví jak dvouprvkové sloučeniny 
vznikají 
- Objasní vlastnosti významných 
dvouprvkových sloučenin a jejich 
užití 
- Popíše vlastnosti kyselin a 
hydroxidů a uvede jejich užití a 
význam 
- Dovede změřit kyselost a 
zásaditost roztoků (využití bazénové 
chemie) 
- Zná působení kyselých dešťů na 
přírodu, a ví, jak vznikají. 

Oxidy 
Kyseliny a 
hydroxidy 
Soli 
kyslíkaté a 
bezkyslíka
té 
 

 

 
 
 
 
 
Chemie 9. ročník 
 

Očekávané 
výstupy z RVP 
ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, 
průřezová 
témata) 
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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  
-přečte 
chemické 
rovnice a s 
užitím zákona 
zachování 
hmotnosti 
vypočítá 
hmotnost 
výchozí látky 
nebo produktu  
-aplikuje 
poznatky o 
faktorech 
ovlivňujících 
průběh 
chemických 
reakcí v praxi a 
při předcházení 
jejich 
nebezpečnému 
průběhu  

Žák: 
- Odvodí na základě pozorování, co 
ovlivňuje průběh chemických dějů 
- Pracuje se základními veličinami a 
vztahy při výpočtech 
- Odvodí, proč a jak probíhají 
chemické reakce a co vše má vliv na 
chemické reakce. 

 

Chemické 
reakce 
 
Klasifikace 
chemických 
reakcí  

 

Ovlivňující 
rychlost 
chemických 
reakcí  

 
Chemie a 
elektřina  
 

F-elektřina 
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-rozliší 
nejjednodušší 
uhlovodíky, 
uvede jejich 
zdroje, 
vlastnosti a 
použití  
-zhodnotí 
užívání 
fosilních paliv a 
vyráběných 
paliv jako 
zdrojů energie 
a uvede 
příklady 
produktů 
průmyslového 
zpracování 
ropy  
-rozliší vybrané 
deriváty 
uhlovodíků, 
uvede jejich 
zdroje, 
vlastnosti a 
použití  
-orientuje se ve 
výchozích 
látkách a 
produktech 
fotosyntézy a 
koncových 
produktech 
biochemického 
zpracování, 
především 
bílkovinách, 
tucích, 
sacharidech  
-určí podmínky 
postačující pro 
aktivní 
fotosyntézu  
-uvede příklady 
zdrojů bílkovin, 
tuků, sacharidů 
a vitaminů  

Rozlišuje základní organické 
sloučeniny 
- Vysvětlí, které látky a proč jsou 
základem živé přírody 
- Objasní, jak uhlovodíky ovlivňují 
životní prostředí 
- Orientuje se v základních 
derivátech uhlovodíků a umí je 
zařadit do systému 
- Charakterizuje význam derivátů 
pro život 
- Diskutuje o látkách stvořených 
člověkem, jejich významu, 
likvidaci, znečišťování přírody a 
budoucnosti 
- Na příkladech objasní zneužívání 
derivátů jako drog 
- Uvede příklady významných látek 
v organismech a dovede je zařadit 
do systému 
- Zná složení základních 
organických látek a ví které jsou 
zdrojem energie 
- Objasní, na kterých látkách závisí 
život na Zemi 
- Charakterizuje katalyzátory 
životních dějů 
- Popíše význam tuků a bílkovin 
- Vysvětlí působení detergentů a 
jejich nebezpečí pro životní 
prostředí 

Uhlovodíky 
Paliva 
Deriváty 
uhlovodíků 
Přírodní látky 
 

 

-zhodnotí 
využívání 
prvotních a 
druhotných 
surovin z 
hlediska trvale 
udržitelného 
rozvoje na Zemi  

Orientuje se v problematice 
chemizace, uvede příklady 
ohrožení životního prostředí 
chemickými výrobky a zná 
možnost nápravy 
- Objasní význam zdravé výživy 
- Uvede příklady jak člověk 
zneužívá některé látky 

Chemický 
průmysl v ČR 
Průmyslová 
hnojiva  
Tepelně 
zpracovávané 
materiály 
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-aplikuje 
znalosti o 
principech 
hašení požárů 
na řešení 
modelových 
situací z praxe  
-orientuje se v 
přípravě a 
využívání 
různých látek v 
praxi a jejich 
vlivech na 
životní 
prostředí a 
zdraví člověka  

- Dovede vysvětlit, proč se dnešní 
člověk bez chemických produktů 
neobejde 
-význam tříd bezpečnosti 
 

Plasty a 
syntetická 
vlákna 
Detergenty a 
pesticidy, 
insekticidy 
Hořlaviny 
Léčiva a 
návykové 
látky  
 

 

Zeměpis 
 
 
GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE a TOPOGRAFIE 
 

Ročník  Učivo  Očekávané výstupy žáka Průřezová 
témata  

6. - 9.  
plán, mapa, globus; jazyk mapy 
(symboly, značky, vysvětlivky), 
měřítko, obsah map, plánů a globu, 
zeměpisná síť, poledníky a 
rovnoběžky, zeměpisné 
souřadnice, zeměpisná poloha, 
orientace vzhledem ke světovým 
stranám; statistická data a jejich 
grafické vyjádření, tabulky; 
základní informační geografická 
média a zdroje dat, praktická 
cvičení, komunikační geografický a 
kartografický jazyk – vybrané 
obecně používané geografické, 
topografické a kartografické 
pojmy 

organizuje a přiměřeně hodnotí 
geografické informace a zdroje dat z 
dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, 
diagramů, statistických a dalších 
informačních zdrojů  

 

6. - 9. vytváří a využívá osobní 
myšlenková (mentální) schémata a 
myšlenkové (mentální) mapy pro 
orientaci v konkrétních regionech, 
pro prostorové vnímání a 
hodnocení míst, objektů, jevů a 
procesů v nich, pro vytváření 
postojů k okolnímu světu  

Výchova 
k myšlení 
v Evropských a 
globálních 
souvislostech  

6. používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a 
kartografickou terminologii 

 

6.  

základní topografické útvary: 

důležité body, výrazné liniové 

(čárové) útvary, plošné útvary a 

jejich kombinace: sítě, povrchy, 

ohniska – uzly 

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  
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PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 
 

Roční
k  

Učivo  Očekávané výstupy žáka Průřezová témata  

6. - 7.  

vesmír, Země jako vesmírné těleso, 

střídání dne a noci, střídání 

ročních období, světový čas, časová 

pásma, pásmový čas, datová 

hranice, smluvený čas  

zhodnotí postavení Země ve 

vesmíru a srovnává podstatné 

vlastnosti Země s ostatními 

tělesy sluneční soustavy  

Environmentální 

výchova – základní 

podmínky života; 

Mediální výchova – 

kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení  

6.  tvar, velikost a pohyby Země  

prokáže na konkrétních 

příkladech tvar planety Země, 

zhodnotí důsledky pohybů 

Země na život lidí a organismů 

 

6.-7.  

krajinná sféra – přírodní sféra, 

společenská a hospodářská sféra, 

složky a prvky přírodní sféry; 

systém přírodní sféry na 

planetární úrovni – geografické 

pásy, geografická (šířková) pásma, 

výškové stupně 

rozlišuje a porovnává složky a 

prvky přírodní sféry, jejich 

vzájemnou souvislost a 

podmíněnost, rozeznává, 

pojmenuje a klasifikuje tvary 

zemského povrchu 

Výchova k myšlení 

v Evropských a 

globálních 

souvislostech 

6.  systém přírodní sféry na regionální 

úrovni – přírodní oblasti 

porovná působení vnitřních a 

vnějších procesů v přírodní 

sféře a jejich vliv na přírodu a 

na lidskou společnost 

Výchova k myšlení 

v Evropských a 

globálních 

souvislostech 

 
REGIONY SVĚTA 
 

Ročník  Učivo  Očekávané výstupy žáka Průřezová 
témata  

6.  světadíly, oceány, 

makroregiony světa – určující a 

porovnávací kritéria; jejich 

přiměřená charakteristika z 

hlediska přírodních a 

socioekonomických poměrů 

s důrazem na vazby a 

souvislosti (přírodní oblasti, 

podnebné oblasti, sídelní 

oblasti, jazykové oblasti, 

náboženské oblasti, kulturní 

oblasti); modelové regiony 

světa – vybrané modelové 

přírodní, společenské, politické, 

hospodářské a environmentální 

problémy, možnosti jejich 

řešení  

rozlišuje zásadní přírodní a 

společenské atributy jako 

kritéria pro vymezení, 

ohraničení a lokalizaci 

regionů světa  

OSV – sociální 

rozvoj, morální 

rozvoj  

6.-9.  lokalizuje na mapách 

světadíly, oceány a 

makroregiony světa podle 

zvolených kritérií, srovnává 

jejich postavení, rozvojová 

jádra a periferní zóny  

Mediální výchova  

7.-9.  porovnává a přiměřeně 

hodnotí polohu, rozlohu, 

přírodní, kulturní, 

společenské, politické a 

hospodářské poměry, 

zvláštnosti a podobnosti, 

potenciál a bariéry 

jednotlivých světadílů, 

oceánů, vybraných 

Multikulturní 

výchova -etnický 

původ; Výchova k 

myšlení 

v Evropských a 

globálních 

souvislostech  
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makroregionů světa a 

vybraných (modelových) 

států  

7.-9.  zvažuje, jaké změny ve 

vybraných regionech světa 

nastaly, nastávají, mohou 

nastat a co je příčinou 

zásadních změn v nich  

  

 
SPOLEČENSKÉ a HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 
 

Ročník  Učivo  Očekávané výstupy žáka Průřezová témata  

9.  

obyvatelstvo světa – základní 

kvantitativní a kvalitativní 

geografické, demografické 

hospodářské a kulturní 

charakteristiky  

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  

 

Multikulturní 

výchova; OSV - 

sociální rozvoj, 

morální rozvoj  

9.  

globalizační společenské, politické 

a hospodářské procesy – aktuální 

společenské, sídelní, politické  

a hospodářské poměry 

současného světa, sídelní systémy, 

urbanizace, suburbanizace  

posoudí, jak přírodní podmínky 

souvisí s funkcí lidského sídla, 

pojmenuje obecné základní 

geografické znaky sídel  

Multikulturní 

výchova  

9.  

světové hospodářství – sektorová 

a odvětvová struktura, územní 

dělba práce, ukazatelé 

hospodářského rozvoje a životní 

úrovně  

zhodnotí přiměřeně strukturu, 

složky a funkce světového 

hospodářství, lokalizuje na 

mapách hlavní světové 

surovinové a energetické zdroje  

  

9.  

regionální společenské, politické a 
hospodářské útvary – porovnávací 

kritéria: národní a 

mnohonárodnostní státy, části 

států, správní oblasti, kraje, města, 

aglomerace; hlavní a periferní 

hospodářské oblasti světa; 

politická, bezpečnostní a 

hospodářská seskupení 

(integrace) států; geopolitické 

procesy, hlavní světová konfliktní 

ohniska  

porovnává předpoklady a 
hlavní faktory pro územní 

rozmístění hospodářských  

aktivit  

  

9.  

porovnává státy světa a 

zájmové integrace států světa 

na základě podobných a 

odlišných znaků  

  

9.  

lokalizuje na mapách 

jednotlivých světadílů hlavní 

aktuální geopolitické změny a 

politické problémy v 

konkrétních světových 

regionech  
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Ročník  Učivo  Očekávané výstupy žáka Průřezová témata  

6.-7.  

krajina – přírodní a 

společenské prostředí, typy 

krajin  

porovnává různé krajiny jako 

součást pevninské části 

krajinné sféry, rozlišuje na 

konkrétních příkladech 

specifické znaky a funkce krajin 

Environmentální 

výchova - 

ekosystémy  

6.-7.  
složky a prvky krajiny, 

ekosystémy  

uvádí konkrétní příklady 

přírodních a kulturních 

krajinných složek a prvků, 

prostorové rozmístění hlavních 

ekosystémů (biomů)  

Environmentální 

výchova - 

ekosystémy  

6.-7.  

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  

uvádí na vybraných příkladech 

závažné důsledky a rizika 

přírodních a společenských 

vlivů na životní prostředí  

Environmentální 

výchova Základní 

podmínky  

života  

Lidské aktivity a 

problémy 

životního prostředí  

 
ČESKÁ REPUBLIKA  
 

Ročník  Učivo  Očekávané výstupy žáka Průřezová témata  

8.  

místní region – zeměpisná 

poloha, kritéria pro 

vymezení místního regionu, 

vztahy k okolním regionům  

vymezí a lokalizuje místní 

oblast (region) podle bydliště 

nebo školy  

Environmentální 

výchova – naše 

obec  

8.  

základní přírodní a 

socioekonomické 

charakteristiky s důrazem 

na specifika regionu 

důležitá pro jeho další 

rozvoj (potenciál x bariéry)  

hodnotí na přiměřené úrovni 

přírodní, hospodářské a 

kulturní poměry místního 

regionu, možnosti dalšího 

rozvoje, přiměřeně analyzuje 

vazby místního regionu k 

vyšším územním celkům  

  

8.  

ČR – poloha, rozloha, 

členitost, přírodní poměry 

a zdroje, charakteristiky 

obyvatelstva, hospodářství, 

hospodářské a politické 

postavení ČR v Evropě a ve 

světě  

hodnotí a porovnává na 

přiměřené úrovni polohu, 

přírodní poměry, přírodní 

zdroje, lidský a hospodářský 

potenciál České republiky v 

evropském a světovém 

kontextu  

Environmentální 

výchova - ochrana 

přírody ČR  

8.  

regiony ČR – územní 

jednotky státní správy a 

samosprávy, krajské 

členění, kraj místního 

regionu, sídelní poměry, 

rozmístění hospodářských 

aktivit  

lokalizuje na mapách jednotlivé 

kraje České republiky a hlavní 

jádrové a periferní oblasti z 

hlediska osídlení a 

hospodářských aktivit  
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8.  

zapojení ČR do 

mezinárodní dělby práce a 

obchodu, přeshraniční 

spolupráce se sousedními 

státy v euroregionech 

uvádí příklady účasti a 

působnosti České republiky ve 

světových mezinárodních a 

nadnárodních institucích, 

organizacích a integracích států  

 

 
TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE a APLIKACE 
 

Ročník  Učivo  Očekávané výstupy žáka Průřezová 
témata  

6.-9.  
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 ukazatelů  

ovládá základy praktické 

topografie a orientace v terénu  
 

6.-9.  

aplikuje v terénu praktické 

postupy při pozorování, 

zobrazování a hodnocení 

krajiny  

 

6.-9.  

ochrana člověka při 

ohrožení zdraví a života – 

živelní pohromy; opatření, 

chování a jednání při 

nebezpečí živelních pohrom 

v modelových situacích  

uplatňuje v praxi zásady 

bezpečného pohybu a pobytu v 

krajině, uplatňuje v 

modelových situacích zásady 

bezpečného chování a jednání 

při mimořádných událostech  

 

Umění a kultura 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 
 
 Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a 
odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu; kulturu jako procesy i 
výsledky duchovní činnosti umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž 
dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou 
součást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce); umění jako proces 
specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a 
jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými 
prostředky. Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s 
estetickým účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického 
cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i 
k okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na 
základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi 
vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech jsou 
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rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, 
tvaru, barvy, gesta, mimiky atp. 
 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  
 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že 
vede žáka k:  pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako 
svébytného prostředku komunikace  chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti 
jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající 
se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, 
kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot  spoluvytváření vstřícné a podnětné 
atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních 
souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a 
minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností 
uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k 
možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života  
zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a 
vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě. 
 
HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu  
 
Prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností 
hudební výchova žáka směřuje k porozumění hudebního umění, k aktivnímu vnímání hudby a 
zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. Jednotlivé hudební činnosti 
vedou žáka zejména k rozvoji jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními 
hudebními dovednostmi – sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, 
hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými. Prostřednictvím těchto činností žák 
může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své 
individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své 
pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána 
příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.  

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř oblastí:  
Vokální činnost – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu  
Instrumentální činnost – hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci 
Hudebně pohybová činnost – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty  
Poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob 
 
Formy realizace: Žáci využívají audiovizuální techniku (interaktivní tabuli) a různé dostupné 
vyučovací pomůcky, učebnice a zpěvníky. Učitelka používá hudební nástroje – klavír, flétnu a 
kytaru. 
Časová dotace: 6. – 9. ročník – 1 hodina týdně 
 
 
Vzdělávací oblast: 6. – 7. ročník 

 
Výchovně vzdělávací cíle 
 
- žáci se učí kultivovaně vokálně interpretovat vybrané lidové a umělé písně s využitím hlavového 
i prsního tónu v hlasovém rozsahu g – e2, zpívat vázaně, zřetelně artikulovat – vyslovovat 
samohlásky na konci slov, frázovat melodii, zpěv jednoduchého dvojhlasu 
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- nácvik prodlužování výdechu, dýchání v pauzách mezi frázemi a intonace volných nástupů 
durové stupnice 
- rozvíjet smysl pro rytmus a melodii hrou na tělo, zobcovou flétnu či na nástroje Orffova 
instrumentáře ztvárňováním rytmické a melodické ozvěny, rytmizaci a melodizaci slov 
- pohybově ztvárňovat hudbu prováděním základního tanečního kroku či gesty pro vyjádření 
emocionálního zážitku z hudby, pozorovat odlišnosti v tancích různých stylových období 
- rozvíjet hudebnost zařazováním poslechu hodnotné vážné hudby, kde žák vnímá znějící hudbu 
a dokáže interpretovat význam hudebního díla, analyzuje hudebně výrazové prostředky, zkoumá 
vzájemný vztah mezi autorem díla a jeho interpretem 
- vést k uvědomování si společenského významu hudebních děl a vytváření vlastních názorů o 
estetické kvalitě jednotlivých skladeb 
 

Vzdělávací oblast: 8. – 9. ročník 

 
Výchovně vzdělávací cíle 
 
- žáci se učí pracovat s hudebním materiálem podle svých individuálních schopností a hudebních 
předpokladů 
- rozvoj vokálního jednohlasu, lidového dvojhlasu a nácvik vícehlasu 
- vést žáky k hodnocení vlastního vokálního projevu i projevů ostatních a zaujímání vlastních 
postojů k jednotlivým odvětvím hudby 
- zlepšování hry na sopránovou zobcovou flétnu, rytmizace hrou na nástroje Orffova 
instrumentáře i vlastní tělo 
- vnímání hudby a její vyjádření taktováním a dalšími způsoby, jak vyjádřit charakter hudby 
pohybem 
- vést ke srovnávání společných prvků různých stylů a žánrů hudby a rozeznání jednotlivých 
znaků slohových období, seznamování se s významnými osobnostmi v oblasti artificiální i 
nonartificiální hudby 
- hledání vzájemných souvislostí mezi hudebnou a jinými druhy umění  
 
 
 
Výtvarná výchova 
 
Cílem a smyslem výtvarné výchovy na naší základní škole je předat žákům povědomí o tom, že 
umění je specifický způsob poznání a jazyk umění, že je svébytným komunikačním prostředkem. 
Důležité je žákům umožnit vhled to umění a kultury v jejich provázanosti a neoddělitelnosti od 
lidské existence. Pro toto pochopení a poznání hodnot v širších sociálních a kulturních 
souvislostech je nezbytná vstřícná a podnětná atmosféra pro tvorbu. 
Předmět má vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně 
různorodé kulturní hodnoty současnosti a minulosti, i kulturní projevy a potřeby různorodých 
skupin a národností. 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Hlavní cíl předmětu Výtvarná výchova je seznámit žáky se základními kulturně historickými 
pojmy a obdobími v dějinách výtvarné kultury. Na základě teoretických poznatků vede ke snaze 
poznat kulturní hodnoty minulosti. Otevírá však i cestu pozitivnímu chápání sdělných hodnot 
výtvarného umění v současnosti. Předmět dokáže navazovat na souvislosti dějepisné, 
náboženské, literární či společenské. Studenti získávají všeobecný přehled z dějin umění a 
mohou kultivovaně vnímat širokou oblast lidské estetické kultury. Předmět výtvarná výchova si 
bere za úkol poskytovat syntézu rozumovou, ale i citovou. Není založena jen na 
kulturněhistorickém přehledu, ale snaží se na základě vlastní tvorby a prožitku s ní spojeném 
zaujímat a rozvíjet i stránku smyslovou. Studenti si vyzkouší i vlastní kreativitu v praktických 
úkolech, kde naopak získávají zručnost při manipulaci s různými nástroji či výtvarnou 
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zkušenost. Prohloubení prožitku z vnímání vlastního výtvarného obrazového vyjadřování vede 
ke způsobu seberealizace. Takto je možné rozvíjet všestranně jednotlivce, který je schopen 
výtvarně vidět a myslet v kulturně historických souvislostech. 
V rámci Výtvarné výchovy jsou realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, 
Multikulturní výchova a Mediální výchova. 
 
Časová dotace vyučovacího předmětu 
6. ročník – 2 hodiny 
7. ročník – 2 hodiny 
8. ročník – 1 hodina 
9. ročník –1 hodina 
 
Kompetence k učení 

 pozorování 
experiment 
učení se prostřednictvím vlastní tvorby 

       rozvoj tvořivosti aktivním osvojováním různých výtvarných technik 
vnímání historických souvislostí 

 
Kompetence k řešení problémů 

 vytváření myšlenkových schémat 
 vyhledávání podobných a odlišných znaků, vazeb mezi druhy umění a uměleckými žánry 
kritické myšlení při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorby 
 využívání vhodných výtvarných vyjadřovacích prostředků  

 
Kompetence komunikativní 

 tvorba vhodných a sdělných verbálních i neverbálních vyjádření 
 využívání ustálených významů ve výtvarném, hudebním a pohybovém projevu 
 využívání informačních a komunikačních prostředků 
 používání neverbálního vyjadřování jako prostředku vytváření vztahů 

 
Kompetence sociální a personální 

upevňování zásad slušného chování na kulturních akcích  

 práce ve dvojicích, skupinová práce 
 realizace projektů 
 sebepoznávání 
 učitel vede žáky ke kolegiální pomoci 

 
Kompetence občanské 

návštěvy kulturních akcí a poznávání kulturních tradic a dědictví 
osvojování si zásad chování v krizových situacích 
žák respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní a historické dědictví  

              otevírání různých pohledů na problémy, výchova k toleranci 
 

Kompetence pracovní 
 bezpečné a účinné používání materiálů, nástrojů a vybavení 
 přizpůsobování se změnám parametrů zadání 
 samostatné plánování práce 
 využívání osvojených vědomostí a dovedností pro řešení konkrétních problémů 
 sebeprezentace a prezentace vlastní tvorby na veřejnosti 
 rozvoj systematičnosti a vytrvalosti při vypracování zadaných samostatných i 
skupinových úkolů 

 
Průřezová témata 
Předmět Český jazyk a literatura integruje následující tematické okruhy: 
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Osobnostní a sociální výchova 

Sebepoznání a sebepojetí – umožňujeme žákům nahlédnout, že výtvarné 
vyjádření jejich i druhých je zdrojem poznání sebe sama, zdravé sebepojetí 
Kreativita – podporujeme žáky v rozvoji základních rysů jazykové kreativity 
Seberegulace a sebeorganizace – sebevzdělávání a sebekontrola 
Sociální rozvoj – podporujeme komunikaci, tedy schopnost vyjádřit sám sebe, své 
základní potřeby a přání, schopnost reagovat a používat adekvátní prostředky v 
základních životních situacích, úspěšné způsoby komunikace, neverbální složka 
komunikace. 
Kooperace – podporujeme spolupráci různých věkových skupin, což vede ke 
schopnosti domluvit se, navazovat a budovat mezilidské vztahy 
Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného 
člověkem, řeč lidských skutků, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální 
Mezilidské vztahy – respekt, empatie a udržování dobrých vztahů 

 
Mediální výchova 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – pěstování kritického přístupu ke 
zpravodajství a reklamě, k vizuálnímu sdělení, vnímání autora výtvarných děl a 
typografie. Recenze a reflexe. Tvorba mediálního sdělení 
 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
V rámci výtvarné výchovy seznamujeme žáky se světovým kulturním a literárním 
dědictvím; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy, besedy a návštěvy 
 

Multikulturní výchova 
V rámci výuky Výtvarné výchovy podporujeme pochopení kulturních rozdílů, 
porozumění kulturním odlišnostem a společným kořenům evropských zemí, 
tradice různých zemí, budujeme postoj, že odlišné je přínosné. 

 
Výchovné a vzdělávací strategie 
Ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova na 2. stupni rozvíjíme klíčové kompetence (systém 
vědomostí, dovedností i postojů potřebný ke kompetentnímu jednání v přirozených životních 
situacích) v souladu s RVP. 
Převládajícími klíčovými kompetencemi jsou dovednosti komunikativní a kompetence k učení. 
Nemalou měrou se uplatňuje i dovednost řešit problémy a kompetence pracovní, vedoucí 
k organizaci a plánování učení a k dodržování vymezených pravidel. Budujeme také kompetence 
sociální a personální, které umožní každému žáku zažít úspěch. 
Obsah učiva předmětu Výtvarná výchova je rozložen do všech čtyř ročníků druhého stupně 
základní školy. 
 
Způsoby hodnocení a klasifikace 
Učitel vede soustavnou evidenci o klasifikaci žáka. Žákům vždy poskytuje zpětnou vazbu, vždy 
klade důraz na motivaci a rozvoj a vždy přihlíží k reálným možnostem každého jednotlivce. 
Hodnotí se aktivita, samostatnost, tvořivost, originalita, rozvoj osobních předpokladů, osvojení 
praktického používání materiálů, nástrojů a vybavení, estetické cítění a zájem o umění. Žáci jsou 
vedeni již od 1. ročníku k sebehodnocení. V nižších ročnících probíhá ústně. Žáky směřujeme k 
tomu, aby přemýšlely o tom, co se jim daří a kde mají ještě nedostatky. Hledáme společně 
způsob, jak napravit nedostatky a motivujeme k další práci. Vyzdvihujeme pokrok v žákově práci 
i posun v komunikaci a tvořivosti. Sebehodnocení napomáhá k ověřování zvládnutí klíčových 
kompetencí. 
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Výtvarná výchova 6. - 9. ročník 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

    
Žák: 
Chápe, kdo je umělec, co 
vytváří, rozpozná a 
vyjmenuje příklady 
výtvarného umění, 
rozlišuje mezi uměním 
abstraktním a 
konkrétním, zná 
nejznámější galerie  

 

 UMĚNÍ A LIDÉ  
(co je umění, kdo je 
umělec, kde se s uměním 
setkáváme, jaký význam 
má pro člověka, umění 
konkrétní a abstraktní)  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 
VÝCHOVA 

 Rozvoj schopností 
poznávání 

 Kreativita 

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ 
VÝCHOVA 

 Ekosystémy 

 Základní podmínky 
života 

 Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 

 Vztah člověka k 
prostředí 

 

Průběžně si osvojuje 
odborné pojmy, rozumí 
jejich významu a aktivně 
je používá  

 

 VÝTVARNÁ 
TERMINOLOGIE  
(nejznámější odborné 
pojmy a termíny ve 
výtvarném umění)  

 

 
Rozlišuje barvy základní 
a druhotné, studené, 
teplé, neutrální, chápe, 
co je barevný kontrast, 
příbuznost barev 
 
Umí barvy namíchat a 
používat při výtvarných 
činnostech. Uplatňuje a 
rozvíjí svou subjektivitu, 
cit pro barvy a fantazii  

 

 BARVY  
(barvy základní a 
druhotné, studené, teplé, 
neutrální, barevné 
valéry, míchání barev, 
hry s barvou)  

 

 
Specifikuje základní 
charakteristiky 
jednotlivých výtvarných 
odvětví, prostřednictvím 
praktických činností 
vytváří charakteristické 
ukázky jednotlivých 
oborů  

 

 OBORY 
VÝTVARNÉHO 
UMĚNÍ 
(malířství, sochařství, 
grafika, užité umění, 
lidové umění, design, 
fotografie) 

 

 
Zdokonaluje si a rozvíjí 
svůj kresebný styl, 

 KRESBA  
(bod, linie, tvar, textura – 
kontrast, podobnost, 
rytmus,  
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rozvíjí cit pro jemnost a 
přítlak, rozumí rozdílu 
mezi kresbou volnou a 
studijní, kreslí podle 
zkušenosti i podle 
fantazie  

 

kresba volná, kresba 
studijní)  

 
Používá správné nástroje 
a pomůcky, rozvíjí svůj 
cit pro barvy, kreativitu 
a fantazii 
 
Zdokonaluje si svůj 
malířský styl, aktivně si 
vyzkouší některé žánry, 
používá kombinované 
techniky 
 
Inspiruje se při vlastní 
tvorbě svými 
zkušenostmi, fantazií a 
představivostí, přírodou 
a okolním světem. 
 
Seznamuje se s 
výtvarnými díly 
nejvýznamnějších 
českých i světových 
umělců.  

 

 MALBA  
(malířské techniky,  
malířské žánry- portrét, 
krajina, zátiší  
kombinované techniky- 
koláže, asambláže  
světlo a stín, objem, 
kontrast, podobnost  

 

 
Pracuje s různými 
materiály a předměty, 
vytváří trojrozměrné 
objekty, kombinuje 
materiály, vybírá vhodné 
prostředky pro své 
osobité vyjádření  

 

 SOCHAŘSTVÍ  
( materiály v sochařství,  
termíny – busta, plastika, 
skulptura  
trojrozměrnost – hračky, 
objekty, mobily,  
reliéf)  

 

 
Vyzkouší si některé 
grafické techniky, 
rozpozná rozdíl mezi 
kresbou, malbou a 
grafikou  

 

 GRAFIKA  
(základy grafických 
technik – linoryt, 
monotyp, frotáž, otisky,...  
návrhy známky, plakátu, 
obalu, bankovky, 
mince,...)  

 

 
Vyzkouší si různé druhy 
ilustrace různými 
technikami, rozumí 
rozdílu mezi ilustrací 
volnou a vědeckou, 
rozvíjí svou 
představivost a fantazii 
prostřednictvím 
aktivních výtvarných 
činností, vytvoří ilustraci 
do školního časopisu  

 

 ILUSTRACE  

 ilustrace volná – 
próza, poezie, 
časopis, komiks atd. 

 ilustrace vědecká  

 

  PÍSMO   
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Objevuje různé typy 
písma, kombinuje písmo 
ve výtvarných 
činnostech, dodržuje 
estetickou stránku písma  
navrhuje si své písmo 
(význam, symbolika)  

 

(význam písma stručný 
vývoj písma typy písma)  

 
Objevuje možnosti 
přírodních materiálů, 
experimentuje s nimi ve 
výtvarných činnostech, 
kombinuje je navzájem  
Manipuluje s přírodními 
objekty, přizpůsobuje 
prostředí svému 
výtvarnému záměru  

 

 PŘÍRODNÍ MATERIÁLY 
VE VÝTVARNÝCH 
ČINNOSTECH  
(rostliny a plody a 
možnosti jejich využití 
ve výtvarných 
technikách, landart)  

 

 
Vybírá vhodné náměty 
pro jednotlivé typy 
užitého umění, navrhuje, 
vytváří a prezentuje své 
práce  

 

 UŽITÉ UMĚNÍ  
(fotografie, šperky, 
keramika, reklama, 
plakát, komiks  

 

 
Utřídí si poznatky o 
vývoji výtvarného umění 
od pravěku až po 
současné umění  
Orientuje se v 
architektuře, malířství, 
sochařství a uměleckém 
řemesle jednotlivých 
období 
 
Zná nejvýznamnější 
památky v ČR i ve světě.  
Vyhledává informace o 
kulturním vývoji i o 
památkách, pracuje s 
různými zdroji 
(encyklopedie, internet, 
film, učební texty, 
časopisy atd.)  
Shromažďuje a třídí si 
získané poznatky, 
navzájem je porovnává a 
interpretuje  

 

 DĚJINY UMĚNÍ  
PRAVĚKÉ UMĚNÍ 
 prvotní umění v 

dějinách lidstva, 
techniky, náměty, 
nejvýznamnější 
památky  

 
UMĚNÍ STAROVĚKU 
 umění Mezopotámie, 

Egypta, starověkého 
Řecka a Říma 
(architektura, 
malířství, sochařství, 
užité umění a 
památky) 

 
ROMÁNSKÉ UMĚNÍ¨ 
 jeho vývoj v 

jednotlivých 
odvětvích, 
charakteristické 
znaky a nejznámější 
památky 

 
GOTICKÉ UMĚNÍ 
 vývoj v českých 

zemích a v Evropě, 
charakteristické 
znaky a nejznámější 
představitelé a 
památky 

 
RENESANCE 
 vývoj v českých 

zemích i v Evropě, 
charakteristické 
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znaky architektury, 
renesanční malířství, 
sochařství, užité 
umění, nejznámější 
představitelé a 
památky  

 
BAROKO A ROKOKO 
 vývoj v českých 

zemích a v Evropě, 
charakteristické 
znaky architektury, 
malířství, sochařství, 
užité umění, 
nejznámější 
představitelé a 
památky  

 
KLASICISMUS A 
REALISMUS  
 vývoj v českých 

zemích a v Evropě, 
charakteristické 
znaky architektury, 
malířství, sochařství, 
užité umění, 
nejznámější 
představitelé a 
památky  

 
UMĚNÍ 20.STOLETÍ 

 vývoj v českých 
zemích a v Evropě, 
charakteristické 
znaky architektury, 
malířství, sochařství, 
užité umění, 
nejznámější 
představitelé a 
památky  

 

Člověk a zdraví 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve 
vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i 
zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních 
vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do života školy. 
 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti V 

zdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
žáků tím, že vede žáky k: poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších 
životních hodnot  pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální 
pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným 
prostředím a atmosférou příznivých vztahů poznávání člověka jako jedince závislého v 
jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni 
mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí  získávání základní orientace v názorech na to, 
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co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje  využívání 
osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k 
upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé 
životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví 
propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy 
se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.  chápání zdatnosti, 
dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu výběru 
profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd.  ochraně zdraví a životů při 
každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a k využívání osvojených 
postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí  aktivnímu zapojování 
do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve 
škole i v obci. 
 

Výchova ke zdraví  
 
Charakteristika vzdělávací oblasti 
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v 
propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. 
Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a 
prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují zásady zdravého životního 
stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování 
při ohrožení v každodenních rizikových situacích i při mimořádných událostech. 
Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví obsahuje vzdělávací obor 
Výchova ke zdraví výchovu k mezilidským vztahům a je velmi úzce propojen s 
průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. Žáci si rozšiřují a prohlubují 
poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manželství a rodině, škole 
a společenství vrstevníků. 

Výchova ke zdraví 6. ročník 
 
 

Požadované výstupy 
RVP 

Požadované školní 
výstupy 

Učivo Průřezová témata a 
mezipředmětové 
vztahy 

Respektuje přijatá 
pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými 
vrstevníky a přispívá 
k utváření dobrých 
mezilidských vztahů 
v komunitě  
 

 VZTAHY MEZI LIDMI 
A FORMY SOUŽITÍ  
- vztahy ve dvojici – 
kamarádství, 
přátelství, láska, 
partnerské vztahy, 
manželství a 
rodičovství 
 

 

Vysvětlí role členů 
komunity (rodiny, 
třídy, spolku) a uvede 
příklady pozitivního 
a negativního vlivu 
na kvalitu sociálního 
klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné 

 - vztahy a pravidla 
soužití v prostředí 
komunity – rodina, 
škola, vrstevnická 
skupina, obec, spolek  
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prostředí) z hlediska 
prospěšnosti zdraví 
 
Vysvětlí na 
příkladech přímé 
souvislosti mezi 
tělesným, duševním a 
sociálním zdravím; 
vysvětlí vztah mezi 
uspokojováním 
základních lidských 
potřeb a hodnotou 
zdraví 
 

 ZMĚNY V ŽIVOTĚ 
ČLOVĚKA A JEJICH 
REFLEXE 
dětství, puberta, 
dospívání – tělesné, 
duševní a 
společenské změny 
sexuální dospívání 
a reprodukční 
zdraví – zdraví 
reprodukční 
soustavy, sexualita 
jako součást 
formování osobnosti, 
zdrženlivost, 
předčasná sexuální 
zkušenost, 
promiskuita; 
problémy těhotenství 
a rodičovství 
mladistvých; poruchy 
pohlavní identity 

 

Posoudí různé 
způsoby chování lidí 
z hlediska 
odpovědnosti za 
vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje 
z nich osobní 
odpovědnost ve 
prospěch aktivní 
podpory zdraví 
 

   

Usiluje v rámci svých 
možností a 
zkušeností o aktivní 
podporu zdraví 
 

 ZDRAVÝ ZPŮSOB 
ŽIVOTA A PÉČE O 
ZDRAVÍ 
výživa a zdraví – 
zásady zdravého 
stravování, pitný 
režim, vliv životních 
podmínek a způsobu 
stravování na zdraví; 
poruchy příjmu 
potravy 
vlivy vnějšího a 
vnitřního prostředí 
na zdraví – kvalita 
ovzduší a vody, hluk, 
osvětlení, teplota 
tělesná a duševní 
hygiena, denní 
režim – zásady 
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osobní, intimní a 
duševní hygieny, 
otužování, denní 
režim, vyváženost 
pracovních a 
odpočinkových 
aktivit, význam 
pohybu pro zdraví, 
pohybový režim 
ochrana před 
přenosnými 
chorobami – 
základní cesty 
přenosu nákaz a 
jejich prevence, 
nákazy respirační, 
přenosné potravou, 
získané v přírodě, 
přenosné krví a 
sexuálním 
kontaktem, přenosné 
bodnutím hmyzu a 
stykem se zvířaty 
ochrana před 
chronickými 
nepřenosnými 
chorobami a před 
úrazy – prevence 
kardiovaskulárních a 
metabolických 
onemocnění; 
preventivní a léčebná 
péče; odpovědné 
chování v situacích 
úrazu a život 
ohrožujících stavů 
(úrazy v domácnosti, 
při sportu, na 
pracovišti, 
v dopravě), základy 
první pomoci 

Vyjádří vlastní názor 
k problematice 
zdraví a diskutuje o 
něm v kruhu 
vrstevníků, rodiny 
i v nejbližším okolí 
 

 RIZIKA OHROŽUJÍCÍ 
ZDRAVÍ A JEJICH 
PREVENCE 
stres a jeho vztah 
ke zdraví – 
kompenzační, 
relaxační a 
regenerační techniky 
k překonávání únavy, 
stresových reakcí a k 
posilování duševní 
odolnosti 
auto-destruktivní 
závislosti – 
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psychická 
onemocnění, násilí 
mířené proti sobě 
samému, rizikové 
chování (alkohol, 
aktivní a pasivní 
kouření, zbraně, 
nebezpečné látky a 
předměty, 
nebezpečný 
internet), násilné 
chování, těžké životní 
situace a jejich 
zvládání, trestná 
činnost, dopink ve 
sportu 
skryté formy a 
stupně 
individuálního 
násilí a zneužívání, 
sexuální 
kriminalita – šikana 
a jiné projevy násilí; 
formy sexuálního 
zneužívání dětí; 
kriminalita mládeže; 
komunikace se 
službami odborné 
pomoci 
bezpečné chování a 
komunikace – 
komunikace 
s vrstevníky a 
neznámými lidmi, 
bezpečný pohyb 
v rizikovém 
prostředí, nebezpečí 
komunikace 
prostřednictvím 
elektronických médií, 
sebeochrana a 
vzájemná pomoc 
v rizikových situacích 
a v situacích ohrožení 
dodržování 
pravidel 
bezpečnosti a 
ochrany zdraví – 
bezpečné prostředí 
ve škole, ochrana 
zdraví při různých 
činnostech, 
bezpečnost 
v dopravě, rizika 
silniční a železniční 
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dopravy, vztahy mezi 
účastníky silničního 
provozu vč. zvládání 
agresivity, postup v 
případě dopravní 
nehody (tísňové 
volání, zajištění 
bezpečnosti) 
manipulativní 
reklama a 
informace – 
reklamní vlivy, 
působení sekt 
ochrana člověka za 
mimořádných 
událostí – klasifikace 
mimořádných 
událostí, varovný 
signál a jiné způsoby 
varování, základní 
úkoly ochrany 
obyvatelstva, 
evakuace, činnost po 
mimořádné události, 
prevence vzniku 
mimořádných 
událostí 

Dává do souvislostí 
složení stravy a 
způsob stravování s 
rozvojem 
civilizačních nemocí 
a v rámci svých 
možností uplatňuje 
zdravé stravovací 
návyky 
 

   

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 
 

   

Projevuje odpovědný 
vztah k sobě 
samému, k vlastnímu 
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dospívání a 
pravidlům zdravého 
životního stylu; 
dobrovolně se podílí 
na programech 
podpory zdraví 
v rámci školy a obce 
 

 

Výchova ke zdraví, 8. ročník 
 

Požadované výstupy 
RVP 

Požadované školní 
výstupy 

Učivo Mezioborové vztahy 

Samostatně využívá 
osvojené 
kompenzační a 
relaxační techniky a 
sociální dovednosti 
k regeneraci 
organismu, 
překonávání únavy a 
předcházení 
stresovým situacím 
 

 HODNOTA A 
PODPORA ZDRAVÍ 
celostní pojetí 
člověka ve zdraví a 
nemoci – složky 
zdraví a jejich 
interakce, základní 
lidské potřeby a 
jejich hierarchie 
podpora zdraví a 
její formy – 
prevence a 
intervence, působení 
na změnu kvality 
prostředí a chování 
jedince, odpovědnost 
jedince za zdraví, 
podpora zdravého 
životního stylu, 
programy podpory 
zdraví  

 

respektuje změny v 
období dospívání, 
vhodně na ně 
reaguje;  kultivovaně 
se chová k opačnému 
pohlaví 
 

 OSOBNOSTNÍ A 
SOCIÁLNÍ ROZVOJ 
sebepoznání a 
sebepojetí – vztah 
k sobě samému, 
vztah k druhým 
lidem; zdravé 
a vyrovnané 
sebepojetí, utváření 
vědomí vlastní 
identity 
seberegulace a 
sebeorganizace 
činností a chování – 
cvičení sebereflexe, 
sebekontroly, 
sebeovládání a 
zvládání 
problémových 
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situací; stanovení 
osobních cílů 
a postupných kroků 
k jejich dosažení; 
zaujímání 
hodnotových postojů 
a rozhodovacích 
dovedností pro 
řešení problémů 
v mezilidských 
vztazích; pomáhající 
a prosociální chování 
psychohygiena v 
sociální dovednosti 
pro předcházení a 
zvládání stresu, 
hledání pomoci při 
problémech 
mezilidské vztahy, 
komunikace a 
kooperace – 
respektování sebe 
sama i druhých, 
přijímání názoru 
druhého, empatie; 
chování podporující 
dobré vztahy, aktivní 
naslouchání, dialog, 
efektivní a asertivní 
komunikace a 
kooperace v různých 
situacích, dopad 
vlastního jednání 
a chování 

respektuje význam 
sexuality 
v souvislosti se 
zdravím, etikou, 
morálkou 
a pozitivními 
životními cíli; chápe 
význam zdrženlivosti 
v dospívání a 
odpovědného 
sexuálního chování 
 

   

Uvádí do souvislostí 
zdravotní a 
psychosociální rizika 
spojená se 
zneužíváním 
návykových látek a 
životní perspektivu 
mladého člověka; 
uplatňuje osvojené 
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sociální dovednosti 
a modely chování při 
kontaktu se sociálně 
patologickými jevy ve 
škole i mimo ni; 
v případě potřeby 
vyhledá odbornou 
pomoc sobě nebo 
druhým 
Vyhodnotí na základě 
svých znalostí a 
zkušeností možný 
manipulativní vliv 
vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje 
osvojené dovednosti 
komunikační obrany 
proti manipulaci a 
agresi 
 

   

Projevuje odpovědné 
chování v rizikových 
situacích silniční a 
železniční dopravy; 
aktivně předchází 
situacím ohrožení 
zdraví a osobního 
bezpečí; v případě 
potřeby poskytne 
adekvátní první 
pomoc 
 

   

Uplatňuje adekvátní 
způsoby chování a 
ochrany 
v modelových 
situacích ohrožení, 
nebezpečí 
i mimořádných 
událostí 
 

   

 

Tělesná výchova, 6. - 7. ročník 
 
Požadované výstupy 
RVP 

Požadované školní 
výstupy 

Učivo Průřezová témata a 
mezipředmětové 
vztahy 

Žák: 
aktivně vstupuje do 
organizace svého 
pohybového režimu, 
některé pohybové 
činnosti zařazuje 

 Správné držení těla, 
zvyšování kloubní 
pohyblivosti, 
preventivní 
pohybová činnost, 

Osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní 
rozvoj – sebepoznání 
a sebepojetí 
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pravidelně a 
s konkrétním účelem 
samostatně využívá 
osvojené 
kompenzační a 
relaxační techniky a 
sociální dovednosti 
k regeneraci 
organismu, 
překonání únavy a 
předcházení 
stresovým situacím 
 
usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti, 
z nabídky zvolí 
vhodný rozvojový 
program 
 
samostatně se 
připraví před 
pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě 
s hlavní činností 
 
odmítá drogy a jiné 
škodliviny jako 
neslučitelné se 
sportovní etikou a 
zdravím, upraví 
pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o 
znečištění ovzduší 
 
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, 
v případě potřeby 
vyhledá odbornou 
pomoc sobě nebo 
druhým 
 
uplatňuje vhodné a 
bezpečné chování i 

správné zapojení 
dechu 
 
celkové posilování 
svalového aparátu 
(prevence a korekce 
jednostranného 
zatížení a svalových 
dysbalancí) 
 
rozvoj vytrvalosti, 
zdravotně 
orientovaná zdatnost 
 
 žák je schopen 
individuálního 
rozcvičení, strečink 
celého těla před a po 
ukončení hodiny, na 
závěr hodiny 
uvolnění 
nejzatíženějších 
partií těla 
 
drogy a jiné 
škodliviny 
(anabolika, látky 
zvyšující fyzic. 
kondici a podporující 
růst sval. hmoty) 
  
reakce těla při 
zhoršení rozptyl. 
podmínek, vhodná 
úprava pohyb. aktivit 
 seznámení žáků 
s vhodným a bezpeč. 
chováním na sport. 
akcích konaných ve 
škole i mimo školu 
- zásady bezpečného 
používání sport. 
potřeb a nářadí) 

Osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní 
rozvoj – 
psychohygiena 
 
Osobnostní a sociální 
výchova – osobnostní 
rozvoj – komunikace 
 
Osobnostní a sociální 
výchova – morální 
rozvoj – řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
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v méně známém 
prostředí sportovišť, 
přírody, silničního 
provozu, předvídá 
možná nebezpečí 
úrazu a přizpůsobí 
jim svou činnost 
Žák: 
zvládá v souladu 
s individuálními 
předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti a tvořivě 
je aplikuje ve hře, 
soutěži, při 
rekreačních 
činnostech 
 
posoudí provedení 
osvojované pohybové 
činnosti, označí 
zjevné nedostatky a 
jejich možné příčiny 
 

 týmová hra dle 
platných či 
dohodnutých 
pravidel 
 
 pravidla 
osvojovaných 
pohybových činností 
a jejich aplikace při 
hře v poli 
 
 statistická zjištění – 
měření délky, 
rychlosti, výšky, 
práce se stopkami, 
pásmem 
 
 aktivní (samostatná) 
organizace prostoru 
a pohybových 
činností 
 práce s tabulkou 
(výsledkovou 
listinou) 
 
 doplňování 
příslušných dat 
 čtení potřebných dat 
 zjišťování 
potřebných dat 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Přírodopis 
Český jazyk 
Výchova k občanství 
Matematika 

Žák: 
uplatňuje vhodné a 
bezpečné chování 
v přírodě 
předvídá možné 
nebezpečí úrazu a 
dokáže jim  
přizpůsobit svou 
činnost 

   

Žák: 
užívá osvojované 
názvosloví na úrovní 
cvičence, rozhodčího, 
diváka, čtenáře novin 
a časopisů, uživatele 
internetu 
 

 pohybové hry – 
závody družstev i 
jednotlivců s různým 
zaměřením 
 
 turstika + pobyt 
v přírodě (v případě 
zotavovacího pobytu 
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naplňuje ve školních 
podmínkách základní 
olympijské myšlenky 
– čestné soupeření, 
pomoc 
handicapovaným, 
respekt k opačnému 
pohlaví, ochranu 
přírody při sportu 
 
dohodne se na 
spolupráci i 
jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu 
družstva a dodržuje ji 
 
rozlišuje a uplatňuje 
práva a povinnosti 
vyplývající z role 
hráče, rozhodčího, 
diváka, organizátora 
 
sleduje určené prvky 
pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a 
vyhodnotí 
 
zorganizuje 
samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, 
závody, turistické 
akce na úrovni školy, 
spolurozhoduje 
osvojované hry a 
soutěže 
zpracuje naměřená 
data a informace o 
pohybových 
aktivitách a podílí se 
na jejich prezentaci 

 sportovní hry 
- vybíjená – taktika 
- basketbal – dribling, 
dvojtakt, střelba na 
koš, nácvik herní 
činnosti, obrana 
- odbíjená – 
přihrávka vrchem, 
odbití spodem 
- přehazovaná – 
podání, smeč, 
přihrávka 
 
 doplňkové sportovní 
hry – malá kopaná, 
házená, florbal 
 
 atletika – atletická 
abeceda, běh rychlý, 
vytrvalostní, skok 
daleký, skok vysoký, 
hod míčkem 
 
gymnastika – 
kotouly, stoj na 
rukou, přeskok kozy, 
roznožka, skrčka, 
hrazda, vzpor na 
rukách, přešvih, 
kotoul vpřed, šplh na 
laně a na tyči 
 
lyžařský kurz- 
sjezdové lyžování 
jízda na vleku, krátký, 
střední, dlouhý 
oblouk,carving 
 
snowboarding – jízda 
na vleku, 
oblouk vlevo, vpravo 
 
estetické a kondiční 
formy cvičení 
s hudbou 
-sebehodnocení 
v dané pohybové 
činnosti 
- zná a dodržuje 
pravidla dané 
pohybové činnosti 
- sami označí zjevné 
nedostatky a jejich 
příčiny 
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Tělesná výchova, 8. -9. ročník 
 
 
Požadované výstupy 
RVP 

Požadované školní 
výstupy 

Učivo Mezioborové vztahy 

Žák: 
aktivně vstupuje do 
organizace svého 
pohybového režimu, 
některé pohybové 
činnosti zařazuje 
pravidelně a 
s konkrétním účelem 
 
samostatně využívá 
osvojené 
kompenzační a 
relaxační techniky a 
sociální dovednosti 
k regeneraci 
organismu, 
překonání únavy a 
předcházení 
stresovým situacím 
 
usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti, 
z nabídky zvolí 
vhodný rozvojový 
program 
samostatně se 
připraví před 
pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě 
s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 
 
odmítá drogy a jiné 
škodliviny jako 
neslučitelné se 
sportovní etikou a 
zdravím, upraví 
pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o 
znečištění ovzduší 
 
uplatňuje vhodné a 
bezpečné chování i 
v méně známém 
prostředí sportovišť, 
přírody, silničního 
provozu, předvídá 
možná nebezpečí 
úrazu a přizpůsobí 
jim svou činnost 

 správné držení těla, 
zvyšování kloubní 
pohyblivosti, 
preventivní 
pohybová činnost, 
správné zapojení 
dechu 
 
celkové posilování 
svalového aparátu 
(prevence a korekce 
jednostranného 
zatížení a svalových 
dysbalancí), rozvoj 
vytrvalosti, 
zdravotně 
orientovaná zdatnost 
 
individuálního 
rozcvičení, strečink 
celého těla před a po 
ukončení hodiny, na 
závěr hodiny 
uvolnění 
nejzatíženějších 
partií těla 
 
drogy a jiné 
škodliviny 
(anabolika, látky 
zvyšující fyzic. 
kondici a podporující 
růst sval. hmoty) 
 reakce těla při 
zhoršení rozptyl. 
podmínek, vhodná 
úprava pohyb. Aktivit 
 
seznámení žáků 
s vhodným a bezpeč. 
chováním na sport. 
akcích konaných ve 
škole i mimo školu 
zásady bezpečného 
používání sport. 
potřeb a nářadí 

Osobnostní rozvoj, 
sebepoznání a 
sebepojetí 
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Žák: 
zvládá v souladu 
s individuálními 
předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti a tvořivě 
je aplikuje ve hře, 
soutěži, při 
rekreačních 
činnostech 
 
posoudí provedení 
osvojované pohybové 
činnosti, označí 
zjevné nedostatky a 
jejich možné příčiny 

 pohybové hry – 
závody družstev i 
jednotlivců s různým 
zaměřením 
 turistika + pobyt 
v přírodě (v případě 
školy v přírodě) 
sportovní hry 
basketbal – dribling, 
dvojtakt, střelba na 
koš, nácvik herní 
činnosti, obrana 
odbíjená – přihrávka 
vrchem, odbití 
spodem 
 přehazovaná – 
podání, smeč, 
přihrávka 
 doplňkové 
sportovní hry – malá 
kopaná, házená, 
florbal 
 atletika – atletická 
abeceda, běh rychlý, 
vytrvalostní, skok 
daleký, skok vysoký, 
hod míčkem, vrh 
koulí 
gymnastika – 
kotouly, stoj na 
rukou, přemet 
stranou se 
záchranou, přeskok 
kozy ve zvýšené 
výšce, roznožka, 
skrčka, šplh na laně a 
na tyči 
estetické a kondiční 
formy cvičení 
s hudbou 
hrazda – výmyk, 
vzpor na rukách, 
přešvih 
 
 sebehodnocení 
v dané pohybové 
činnosti, znají a 
dodržují pravidla 
dané pohybové 
činnosti 
- sami označí zjevné 
nedostatky a jejich 
příčiny, s pomocí 
spolužáků nebo 

Psychohygiena, 
seberegulace a 
sebeorganizace 
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učitele pracují ne 
jejich odstranění 

Žák: 
užívá osvojované 
názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, 
diváka, čtenáře novin 
a časopisů, uživatele 
internetu 
 
naplňuje ve školních 
podmínkách základní 
olympijské myšlenky 
– čestné soupeření, 
pomoc 
handicapovaným, 
respekt k opačnému 
pohlaví, ochranu 
přírody při sportu 
 
dohodne se na 
spolupráci i 
jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu 
družstva a dodržuje ji 
 
rozlišuje a uplatňuje 
práva a povinnosti 
vyplývající z role 
hráče, rozhodčího, 
diváka, organizátora 
 
sleduje určené prvky 
pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a 
vyhodnotí 
 
zorganizuje 
samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, 
závody, turistické 
akce na úrovni školy, 
spolurozhoduje 
osvojované hry a 
soutěže 
 
zpracuje naměřená 
data a informace o 
pohybových 
aktivitách a podílí se 
na jejich prezentaci 

 týmová hra dle 
platných či 
dohodnutých 
pravidel 
 
pravidla 
osvojovaných 
pohybových činností 
a jejich aplikace při 
hře v poli, organizuje, 
řídí, přebírá roli 
rozhodčího 
 
statistická zjištění, 
odhady, přesná 
měření (stopky, 
pásmo) evidují a 
vyhodnocují zjištěná 
data 
 
organizace prostoru 
a pohybových 
činností 
- postupné přebírání 
některých 
organizačních a 
hodnotících úkolů od 
učitele 
 
práce s tabulkou 
(výsledkovou 
listinou) grafické 
zpracování 
naměřených dat a 
jejich prezentace 

Mezipředmětové 
vztahy: 
 
Přírodopis 
Rodinná výchova 
Dějepis 
Zeměpis 
Přírodopis 
Matematika 
Český jazyk 
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ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
 
Charakteristika vzdělávací oblasti 

Oblast Člověk a svět práce postihuje s iroke  spektrum pracovní ch c inností  a technologií , vede z a ky 
k zí ska ní  za kladní ch uz ivatelsky ch dovedností  v ru zny ch oborech lidske  c innosti a pr ispí va  

k vytva r ení  z ivotní  a profesní  orientace z a ku . 

Koncepce vzde la vací  oblasti C love k a sve t pra ce vycha zí  z konkre tní ch z ivotní ch situací , v nichz  
z a ci pr icha zejí  do pr í me ho kontaktu s lidskou c inností  a technikou v jejich rozmanity ch podoba ch 
a s irs í ch souvislostech. 

Vzde la vací  oblast C love k a sve t pra ce se cí lene  zame r uje na prakticke  pracovní  dovednosti 

a na vyky a dopln uje cele  za kladní  vzde la va ní  o du lez itou sloz ku nezbytnou pro uplatne ní  c love ka 
v dals í m z ivote  a ve spolec nosti. Tí m se odlis uje od ostatní ch vzde la vací ch oblastí  a je jejich urc itou 

protiva hou. Je zaloz ena na tvu rc í  mys lenkove  spoluu c asti z a ku . 

Vzde la vací  obsah vzde la vací ho oboru Člověk a svět práce je rozde len na 1. stupni na c tyr i 
tematicke  okruhy Pra ce s drobny m materia lem, Konstrukc ní  c innosti, Pe stitelske  pra ce, Pr í prava 
pokrmu , ktere  jsou pro s kolu povinne . Na 2. stupni je rozde len na osm tematicky ch okruhu  Pra ce 
s technicky mi materia ly, Design a konstruova ní , Pe stitelske  pra ce a chovatelství , Provoz a u drz ba 
doma cnosti, Pr í prava pokrmu , Pra ce s laboratorní  technikou, Vyuz ití  digita lní ch technologií , Sve t 

pra ce. Tematicke  okruhy na 2. stupni tvor í  nabí dku, z ní z  tematicky  okruh Sve t pra ce je povinny , 
a z ostatní ch s koly vybí rají  podle svy ch podmí nek a pedagogicky ch za me ru  minima lne  jeden dals í  
okruh. Vybrane  tematicke  okruhy je nutne  realizovat v plne m rozsahu. 

Tematicky  okruh Sve t pra ce je povinny  pro vs echny z a ky v plne m rozsahu a vzhledem k jeho 
zame r ení  na vy be r budoucí ho povola ní  je vhodne  jej r adit do nejvys s í ch roc ní ku  2. stupne . 

Vzde la vací  obsah je realizova n na 1. i 2. stupni vzde la va ní  a je urc en vs em z a ku m (tedy chlapcu m 
i dí vka m bez rozdí lu). Z a ci se uc í  pracovat s ru zny mi materia ly a osvojují  si za kladní  pracovní  
dovednosti a na vyky. Uc í  se pla novat, organizovat a hodnotit pracovní  c innost samostatne  i v ty mu. 

Ve vs ech tematicky ch okruzí ch jsou z a ci soustavne  vedeni k dodrz ova ní  za sad bezpec nosti 
a hygieny pr i pra ci. V za vislosti na ve ku z a ku  se postupne  buduje syste m, ktery  z a ku m poskytuje 
du lez ite  informace ze sfe ry vy konu pra ce a poma ha  jim pr i odpove dne m rozhodova ní  o dals í m 
profesní m zame r ení . Proto je vhodne  zar azovat do vzde la va ní  z a ku  co nejve ts í  poc et tematicky ch 
okruhu . 

 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzde la va ní  v te to vzde la vací  oblasti sme r uje k utva r ení  a rozví jení  klí c ovy ch kompetencí  z a ku  tí m, 
z e vede z a ky k: 

 pozitivní mu vztahu k pra ci a k odpove dnosti za kvalitu svy ch i spolec ny ch vy sledku  

pra ce 

 osvojení  za kladní ch pracovní ch dovedností  a na vyku  z ru zny ch pracovní ch oblastí , 
k organizaci a pla nova ní  pra ce a k pouz í va ní  vhodny ch na stroju , na r adí  a pomu cek pr i 
pra ci i v be z ne m z ivote  

 vytrvalosti a soustavnosti pr i plne ní  zadany ch u kolu , k uplatn ova ní  tvor ivosti a 
vlastní ch na padu  pr i pracovní  c innosti a k vynakla da ní  u silí  na dosaz ení  kvalitní ho 
vy sledku 

 pozna ní , z e technika jako vy znamna  souc a st lidske  kultury je vz dy u zce spojena 
s pracovní  c inností  c love ka 

 autenticke mu a objektivní mu pozna va ní  okolní ho sve ta, k potr ebne  sebedu ve r e, k 
nove mu postoji a hodnota m ve vztahu k pra ci c love ka, technice a z ivotní mu prostr edí  
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 cha pa ní  pra ce a pracovní  c innosti jako pr í lez itosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k 

rozví jení  podnikatelske ho mys lení   

 orientaci v ru zny ch oborech lidske  c innosti, forma ch fyzicke  a dus evní  pra ce a osvojení  

potr ebny ch poznatku  a dovedností  vy znamny ch pro moz nost uplatne ní , pro volbu 
vlastní ho profesní ho zame r ení  a pro dals í  z ivotní  a profesní  orientaci 

 

 
Pracovní činnosti, 6.–9. ročník 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

SVĚT PRÁCE 
(za vazny  pro 8. a 9. 

roc ní k s moz ností  
realizace od 7. 
roc ní ku) 
Z a k: 

 orientuje se v 
pracovní ch 

c innostech 
vybrany ch 
profesí  

 

 posoudí  sve  
moz nosti pr i 

rozhodova ní  o 
volbe  vhodne ho 
povola ní  a 

profesní  pr í pravy 

 

 vyuz ije profesní  

informace a 
poradenske  
sluz by pro vy be r 
vhodne ho 

vzde la va ní  

 proka z e 
v modelovy ch 
situací ch 

schopnost 
prezentace sve  

osoby pr i vstupu 
na trh pra ce 

 
Z a k: 
 
 doka z e se vyznat v 

jednotlivy ch 
profesí ch 

 doka z e se 
zamyslet nad 
budoucí m 
sme r ova ní m a 
volbou povola ní  

 doka z e vyuz í t 
profesní  
informace a 
poradenske  sluz by 
pro vy be r 
vhodne ho 
vzde la va ní  

 zvla da  proka zat 
v modelovy ch 
situací ch 
schopnost 
prezentace sve  
osoby pr i vstupu 
na trh pra ce 

 
 
 
 

 
Trh pra ce 
 trh pra ce 

(povola ní  lidí , 
kvalifikac ní  
poz adavky, 
osobnostní  
poz adavky) 

 volba profesní  
orientace, 
informac ní  
za kladna pro 
volbu povola ní , 
pra ce s profesní mi 
informacemi a 
vyuz í va ní  
poradensky ch 
sluz eb, osobní  
vlastnosti a 
schopnosti, 
sebepozna va ní , 
vlivy na volbu 

 moz nosti 
vzde la va ní  na pln  
uc ební ch a 
studijní ch oboru , 
pr ijí mací  r í zení  

 zame stna ní , 
zpu soby hleda ní  
zame stna ní , psaní  
z ivotopisu, 
pohovor u 
zame stnavatele, 
pra va a povinnosti 
zame stnancu  a 
zame stnavatelu  

 podnika ní , druhy 
organizací , 
nejc aste js í  formy 
podnika ní  

C J – z ivotopis, 
tiskopisy 
 
 
VkZ – rozvoj 
osobnosti 
 
 
 
 
 
VkO – mezilidska  
komunikace, 
ekonomika 
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Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 
Z a k: 

 pouz í va  za kladní  
kuchyn sky  
inventa r  a 
bezpec ne  

obsluhuje 

za kladní  
spotr ebic e 

 pr ipraví  
jednoduche  
pokrmy 
v souladu se 

za sadami zdrave  
vy z ivy 

 dodrz uje 
za kladní  principy 
stolova ní , 
spolec enske ho 
chova ní  a 

obsluhy u stolu 
ve spolec nosti 

 dodrz uje za sady 

hygieny a 
bezpec nosti 
pra ce; poskytne 
první  pomoc pr i 
u razech 
v kuchyni 

 
 
 
 sestaví  si 

jí delní c ek podle 
zdrave  vy z ivy a 
na sledne  pr ipraví  
jednoduchy  
pokrm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 zna  za klady 

etikety stolova ní  
 
 
 
 
 
 
 
 dodrz uje pravidla 

bezpec nosti 
 
 doka z e 

poskytnout 1. 
pomoc pr i u razu 

 

 
 pracovní  pomu cky 
 
 organizace pra ce 
 
 
 
 vybavení  kuchyne  

a její  udrz ova ní  
 
 
 u prava stolu a 

stolova ní  
 
 potraviny (napr . 

na kup, jí delní c ek) 
 
 
 pr í prava pokrmu , 

za kladní  postupy 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VKZ – zdravy  z ivotní  
styl, zdrava  vy z iva 
 
VkO – etiketa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Oc eka vane  vy stupy z 
RVP ZV 

S kolní  vy stupy Uc ivo Pr esahy a vazby 
(mezipr edme tove  
vztahy, pru r ezova  
te mata) 

PĚSTITELSKÉ 
PRÁCE, 
CHOVATELSTVÍ 
Z a k: 

 volí  vhodne  
pracovní  postupy 

 
 
 
Žák: 

 doka z e vhodny m 
zpu sobem 

 

 

 

 pe stova ní  rostlin s 
pr ihle dnutí m k 
roc ní mu období  

  

 
 
 
VKZ – zdravy  z ivotní  
styl, zdrava  vy z iva 
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pr i pe stova ní  

vybrany ch rostlin 

 

 pe stuje a vyuz í va  
kve tiny pro 
vy zdobu 

 

 pouz í va  vhodne  
pracovní  
pomu cky a 
prova dí  jejich 
u drz bu 

 

 proka z e za kladní  
znalost chovu 
drobny ch zví r at a 
za sad 
bezpec ne ho 
kontaktu se 
zví r aty 

 dodrz uje 
technologickou 
ka zen , za sady 
hygieny a 

bezpec nosti 
pra ce, poskytne 
první  pomoc pr i 
u razu, vc etne  
u razu 
zpu sobene ho 
zví r aty 

pe stovat vybrane  
rostliny 
 

 pouz ije 
vype stovane  
kve tiny pro 
vy zdobu 

 

 

 dba  na 
bezpec nost 
pra ce, dodrz uje 
pokyny 
bezpec nosti, 
za sady hygieny 

 

 v pr í pade  u razu 
doka z e 
poskytnout první  
pomoc 

 

 pe stova ní  kve tin s 
pr ihle dnutí m k 
roc ní mu období  

 

 

 

 

 

 pra ce s na r adí m a 
jeho u drz ba a 
bezpec na  
manipulace 

 

 

 chov drobny ch 
zví r at, pra ce na 
farme  

 

 dodrz ova ní  
bezpec nosti pr i 
pra ci 

 dodrz ova ní  
hygieny 
 

 první  pomoc 
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Malá maturita  
 
Vzdělávací program 2. stupně ZŠ navazuje na zkušenosti, dovednosti, vědomosti a 
kompetence získané v průběhu 1. stupně vzdělávání. Cílem čtyřletého studia je Malá 
maturita, při níž má žák zúročit a prokázat dosažené vědomosti a kompetence, a již 
částečně umožňuje profilování žáka a pomáhá mu s orientací pro obor středoškolského 
studia (humanitní obor, přírodovědný obor, studium matematiky, jazyky atd.) K tomuto 
cíli budeme spět se zvyšující se náročností podle příslušných ročníků od 6. do 9., a to 
v jakémkoli předmětu. 
 
Malá maturita probíhá na konci 9. ročníku, kdy bude uzavřeno přijímací řízení. Ve 2. 
pololetí si žáci dle vlastního uvážení vyberou obor – předmět, ze kterého chtějí složit 
závěrečnou zkoušku. Na tuto zkoušku budou žáci postupně připravování v rámci 
jednotlivých předmětů. V průběhu 6.- 9. ročníku se budou v hodinách zabývat tématy, 
jejichž znalost budou muset prokázat při zkoušce. 
Do vyučovacích hodin kromě základních standardů RVP budou postupně zařazovány 
motivační prvky pro získání celkového všeobecného přehledu jako absolventa základní 
školy. Důraz bude kladen především na spojení teorie a praxe, prezentační práce žáků, 
případové studie (na základě podnětu zpracovat dané téma), myšlenkové mapy, práce 
v terénu apod. 
Samotná Malá maturita probíhá ústně před zkušební komisí. Zkušební komisi tvoří 
členové pedagogického sboru školy. 
Zkouška probíhá následovně. Žák si vylosuje jedno téma s podpůrnou kartou s ilustrací 
či fotografií čili s vyobrazením problematiky vybraného oboru a po přípravě na „potítku“ 
bude hovořit na dané téma.  
Zkušební komise hodnotí samostatnost, ústní projev, vhodně volené vyjadřovací 
prostředky, názor žáka k danému tématu, uplatnění znalostí a kompetencí, které žák 
získal v průběhu studia. A především schopnost propojit dané téma s praxí a 
každodenním životem. 
Po úspěšném složení malé maturity absolventi získají „maturitní vysvědčení“, které jim 
bude předáno při slavnostním zakončení školní docházky. 
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Pravidla pro hodnocení žáků 
Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o 
základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.   
 

Obecné zásady a způsob získávání podkladů  
Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a 
pedagogický takt vůči žákovi. - Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým 
zvláštnostem žáků, k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v 
učebních výkonech pro určitou indispozici.  
Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným 
diagnostickým pozorováním žáků, sledováním výkonů a připravenosti na vyučování, 
různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové ...), kontrolními 
písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s 
ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými 
pracovníky.  
Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje 
na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.  
Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý 
školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.  
Písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou 
žáci psát v jednom dni pouze jednu – takové práce oznámí vyučující žákům předem 
(nejméně jeden týden) a informuje o nich ostatní vyučující v daném ročníku.  
Na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák 
dosáhl za celé klasifikační období – přihlíží se k systematičnosti v práci žáka, stupeň 
prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.  
Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. V předmětu, ve 
kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní 
učitelé po vzájemné dohodě. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské 
léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje 
známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn, žák se znovu 
nepřezkušuje.  
O prospěchu a chování žáka jsou rodiče (zákonní zástupci) informování průběžně 
prostřednictvím žákovských knížek, případně na třídních schůzkách a konzultacích. V 
případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče (zákonné zástupce) 
vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem. V případě 
mimořádného zhoršení chování žáka jsou rodiče (zákonní zástupci) informování 
třídním učitelem bezprostředně a prokazatelným způsobem. Rodiče (zákonní 
zástupci) žáka mohou být vyzváni k osobní návštěvě školy z důvodu projednávání 
prospěchu a/nebo chování.  
Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v 
pedagogické radě. 
Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických 
vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobů 
získávání podkladů. 
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Hodnocení a klasifikace  
Průběžné hodnocení výsledků žáka je prováděno klasifikací (viz charakteristiky 
klasifikačních stupňů), v 1.-3. ročníku dle uvážení pedagoga slovním hodnocením 
(viz zásady pro hodnocení žáka v případě slovního hodnocení). Hodnocení výsledků 
vzdělávání žáka na konci každého pololetí vyjadřujeme zpravidla klasifikačním 
stupněm (klasifikací). Žáka lze na konci pololetí hodnotit také slovně nebo kombinací 
klasifikace a slovního hodnocení. Slovní hodnocení lze v případě potřeby převést do 
klasifikačních stupňů. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je prováděno na konci 
každého pololetí. Na konci prvního pololetí vydáváme žákům zpravidla výpis z 
vysvědčení, na konci druhého pololetí vydáváme žákům kompletní vysvědčení.   
 
Charakteristika klasifikačních stupňů  
Stupeň 1 (výborný)  
Žák samostatně, aktivně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky, dovednosti a návyky. 
Myslí logicky správně, plně využívá a úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady. Ovládá 
požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe 
vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých 
vzdělávacích oblastí. Vždy používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. 
Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do 
diskuze, jeho výtvarný, hudební či pohybový apod. projev je esteticky působivý, 
originální, procítěný a přesný. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit 
problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Plně respektuje demokratické principy, 
uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi přínosné. Je téměř vždy 
schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný)  
Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky, dovednosti a návyky. 
Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost, využívá a rozvíjí své 
osobní předpoklady. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti 
v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami 
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Používá bezpečně 
a účinně materiály, nástroje a vybavení. Ústní a písemný projev mívá menší 
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez 
podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze, jeho výtvarný, hudební či pohybový 
apod. projev je esteticky působivý a procítěný.  Je schopen s menší pomocí studovat 
vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Respektuje demokratické 
principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho působení je přínosné. 
Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 
 
Stupeň 3 (dobrý)  
Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků, dovedností a návyků dopouští chyb. 
Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné 
mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, 
pojmů, definic a zákonitostí, s většími chybami propojuje do širších celků poznatky z 
různých vzdělávacích oblastí. Materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně a 
účinně pouze někdy. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele 
korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují 
chyby. Snaží se rozvíjet své osobní předpoklady. Částečně se zapojuje do diskuze, jeho 
výtvarný, hudební či pohybový projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Je 
schopen studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, v 
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týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen 
sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 
 
Stupeň 4 (dostatečný)  
U žáka se v uplatňování osvojených poznatků, dovedností a návyků vyskytují závažné 
chyby. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Při využívání 
poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti, přesnosti 
a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje do 
širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Materiály, nástroje a vybavení 
většinou nepoužívá bezpečně a účinně. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, 
myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, 
přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. Jeho výtvarný, hudební či 
pohybový apod. projev je na nízké estetické úrovni. Závažné chyby dovede žák s 
pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Demokratické 
principy respektuje jen občas, práce v týmu se pouze účastní. Jeho působení není příliš 
přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů je schopen málokdy. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný)  
U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí, dovedností a návyků vyskytují velmi 
závažné chyby. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Při výkladu a hodnocení jevů 
a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Žák si 
požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky z 
různých vzdělávacích oblastí. Materiály, nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy 
bezpečně a účinně. Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu 
má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se do 
diskuze. Jeho výtvarný, hudební či pohybový apod. projev je většinou chybný a nemá 
estetickou hodnotu. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje 
demokratické principy, nepracuje pro tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho 
působení není pro tým přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních 
členů není schopen.    
 
 
Slovní hodnocení  
Viz vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., upravená vyhláškou MŠMT č. 454/2006 a č. 
256/2012 Sb. 
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 
stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích 
pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení v 1. -3. ročníku popsány 
tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k 
očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů 
školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním předpokladům a k 
věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich 
vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které 
ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje tak zdůvodnění 
hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je 
překonávat. 

     
Zásady pro hodnocení žáka v případě slovního hodnocení        
Formy slovního hodnocení 

       - dopis třídního učitele žákovi (čtvrtletně)  
       - škálování, graf, tabulka výsledků práce žáka (čtvrtletně) 
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       - vysvědčení v 1. a v 2. pololetí  
 
Při použití slovního hodnocení se uvádí charakteristika následujících oblastí. Převedení  
slovního hodnocení na klasifikační stupeň: učitel převede každou    sledovanou oblast na  
známku a provede průměr. Ten je podkladem pro určení klasifikačního stupně.  
 
       1/ Ovládnutí učiva předepsaného osnovami  
       - ovládá bezpečně (klasifikační stupeň 1) 
       - ovládá (klasifikační stupeň 2) 
       - podstatné ovládá (klasifikační stupeň 3) 
       - ovládá se značnými mezerami (klasifikační stupeň 4) 
       - neovládá (klasifikační stupeň 5) 
       2/ Úroveň myšlení 
       - pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti (klasifikační stupeň 1) 
       - uvažuje celkem samostatně (klasifikační stupeň 2) 
       - menší samostatnost v myšlení (klasifikační stupeň 3) 
       - nesamostatné myšlení (klasifikační stupeň 4) 
       - odpovídá nesprávně i na návodné otázky (klasifikační stupeň 5)  
       3/ Úroveň vyjadřování 
       - výstižné, poměrně přesné (klasifikační stupeň 1) 
       - celkem výstižné (klasifikační stupeň 2) 
       - nedostatečně přesné (klasifikační stupeň 3) 
       - vyjadřuje se s obtížemi (klasifikační stupeň 4) 
       - nesprávné i na návodné otázky (klasifikační stupeň 5) 
       4/ Úroveň aplikace vědomostí 
       - spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností (klasifikační stupeň 1)  
       - dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb (klasifikační 
stupeň 2)  
       - s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští 
(klasifikační            
        stupeň 3)  
      - dělá podstatné chyby, ale překonává je (klasifikační stupeň 4) 
      - praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele (klasifikační stupeň 5) 
      5/ Píle a zájem o učení 
      - aktivní, učí se svědomitě a se zájmem (klasifikační stupeň 1)  
      - učí se svědomitě (klasifikační stupeň 2) 
      - k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů (klasifikační stupeň 3)  
      - malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty (klasifikační stupeň 4)  
      - pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné (klasifikační stupeň 5)  
 
    Hodnocení chování  
      Chování žáka je klasifikováno na vysvědčení těmito stupni: 
      - velmi dobré 
      - uspokojivé 
      - neuspokojivé 
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Hodnocení a klasifikace žáků se spec. vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých 
vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném 
základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými 
opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách 
odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním 
podmínkám žáka. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné 
poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných 
podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  
Pro hodnocení žáků se SVP a žáků nadaných se respektují pedagogicko – 
psychologická vyšetření žáků a volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů 
pro klasifikaci. Nastavují se taková kritéria hodnocení, která žákovi umožní 
dosahovat osobního pokroku. Užívá se různých forem hodnocení, jejichž kritéria 
respektují charakter obtíží nebo specifik žáka, včetně jeho nadání nebo 
mimořádného nadání. Při zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí 
učitel takové formy a metody, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá SVP 
negativní vliv. Upřednostňováno je formativní hodnocení, kdy vyučující klade důraz 
na druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při hodnocení 
je především zohledňována vyhláška MŠMT č. 27/2016 Sb. O vzdělávání žáků a 
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění. 
Realizace podpůrných opatření představují úpravu metod, forem, organizace a 
hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba 
úprav ve vzdělávání a zapojení v kolektivu. Pedagog uplatňuje opatření u 
jednotlivých žáků diferencovaně, aby úpravy individuálně vyrovnávaly vzdělávací 
podmínky žáka, které mohou být ovlivněny různě závažnými obtížemi zdravotními 
(akutními či trvalými), nepřipraveností žáka na školu, odlišnými životními 
podmínkami a kulturním prostředím. 
 
 
Sebehodnocení  
Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a 
perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří 
vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a 
svoji práci. Oba názory jsou průběžně konfrontovány. Učitel a žák na konci 
klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak, aby se shodli na 
výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele. 
Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační do dalšího 
období. 
 
 
Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR  
Viz §15 odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se 
úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 
4, která ovlivňuje jejich výkon. 
 
Celkové hodnocení  
Viz vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
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Žák je hodnocen stupněm:  
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů 
stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm 
prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech 
povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 
1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, v případě použití slovního 
hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle 
pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2 ,   
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – 
nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,   
c) neprospěl(a), je – li v některém z povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – 
nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, nebo není-li z něho 
hodnocen na konci druhého pololetí,   
d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 
stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.   
 
Při použití slovního hodnocení musí být zřejmé, jakému klasifikačnímu stupni 
odpovídá (viz charakteristiky klasifikačních stupňů) a podle toho pak bude 
stanoveno celkové hodnocení žáka.    
 
 
 
Hodnocení chování žáků a výchovná opatření  
Viz § 15 odst. 1 a § 17 vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů. 
   
 
Hodnocení chování  
Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se na vysvědčení hodnotí 
stupni:  
a) 1 – velmi dobré,  
b) 2 – uspokojivé,  
c) 3 – neuspokojivé. 
 
 
Stupeň 1 (velmi dobré)  
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně 
závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 
působení a snaží se své chyby napravit.   
Stupeň 2 (uspokojivé)  
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu školy. 
Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo 
školnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. 
Zpravidla se přes důtku třídního nebo důtku ředitele školy dopouští dalších 
přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a 
zdraví svoje nebo jiných osob. Má 9 – 15 neomluvených hodin.   
Stupeň 3 (neuspokojivé)  
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Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se 
takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně 
ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým 
způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy 
dopouští dalších přestupků. Má více než 16 neomluvených hodin. 
 
Výchovná opatření  
Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 
právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu 
nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, 
záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci. 
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu 
ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo 
jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 
 
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto 
porušení žákovi uložit:  
a) napomenutí třídního učitele,  
b) důtku třídního učitele,  
c) důtku ředitele školy. 
 
Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku 
ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 
 
Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění 
nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem 
žákovi a jeho zákonnému zástupci.  
Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává 
do dokumentace školy. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamenává na 
vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 
 
Napomenutí třídního učitele (NTU) – 1 – 2 neomluvené hodiny a/nebo občasné 
méně závažné porušování školního řádu.  
Důtka třídního učitele (DTU) – 3 – 4 neomluvené hodiny a/nebo závažnější porušení 
či opakované méně závažné porušování školního řádu.  
Důtka ředitele školy (DŘŠ) – 5 – 8 neomluvených hodin a/nebo závažné porušení či 
soustavné porušování školního řádu. 
 
Přezkoumání výsledků hodnocení žáka 
viz § 52 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
a § 22 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
 
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení v jednotlivých 
předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode 
dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů 
od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení 
žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není 
dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální 
přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v 
termínu dohodnutém se zákonným zástupcem. 
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V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení 
chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím 
žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení 
výsledků vzdělávání žáka stanovených podle §30 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. 
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění porušení těchto 
pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla 
pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to 
nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. 
 
Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je 
vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 
 
Komise je tříčlenná a tvoří ji:   
- předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že 
vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný 
pedagogický pracovník školy,   
- zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 
popřípadě jiný vyučující daného předmětu,   
- přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 
oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
 
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 
hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3 vyhlášky 
č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Ředitel školy 
sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci 
žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi 
vydá nové vysvědčení. 
O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy   
Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li 
možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán 
jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.   
Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 
vzdělávacím programem.   
Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 
 
 
Opravná zkouška 
Viz §23 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
a § 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
Opravná zkouška je zkouška komisionální. Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje 
ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje 
komisi krajský úřad. Pro složení komise a její činnost platí obdobné ustanovení 
komisionálního přezkoušení (viz. výše). 
 
Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni školy dosud neopakovali ročník, 
kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s 
výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Z toho vyplývá, že 
pokud žák již na daném stupni opakoval ročník, postoupí do vyššího ročníku bez 
ohledu na prospěch, opravné zkoušky nekoná. Také z toho vyplývá, že pokud žák 
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neprospěl z předmětů výchovného zaměření, nekoná z těchto předmětů opravné 
zkoušky a rovněž to není důvod pro opakování ročníku. 
 
Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 
31. srpna příslušného kalendářního roku. Pokud se žák v tomto termínu z vážných 
důvodů nemůže k opravné zkoušce dostavit, lze povolit vykonání opravné zkoušky 
nejpozději do 15. září příslušného kalendářního roku. Do té doby žák navštěvuje 
nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 
 
Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku. O termínu konání 
opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce.    
 
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 
neprospěl. 
 
Hodnocení v náhradním termínu 
viz § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 
náhradní termín tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději do 2 
měsíců po skončení 1. pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák 
se za 1. pololetí nehodnotí.  
  
Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 
náhradní termín tak, aby hodnocení za 2. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce 
září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení žák 
navštěvuje nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.  
 
Žák, který plní povinnou školní docházku a neprospěl nebo nemohl být hodnocen na 
konci 2. pololetí, opakuje ročník (to neplatí pro žáka, který již na daném stupni jednou 
ročník opakoval).   
 
Žáka nelze hodnotit na konci pololetí, pokud podle posouzení vyučujícího nemá v 
daném předmětu dostatečný počet známek (např. ve srovnání s ostatními žáky třídy z 
důvodu vysoké absence).   
 
Hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem 
Hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem bude přizpůsobeno 
podmínkám žáka pro toto vzdělávání. 
 
 
 
Postup do dalšího ročníku  
Viz § 52 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 
povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou 
předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a 
předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně 
základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně 
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základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na 
prospěch tohoto žáka. 
Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého 
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném 
stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Ředitel školy může povolit žákovi na 
žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného 
lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda 
žák na daném stupni již opakoval ročník.“ (Týká se pouze žáků plnících povinnou 
devítiletou školní docházku.) 
 
§ 55 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů  
Ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní 
vzdělání povolit po posouzení důvodů uvedených v žádosti jeho zákonného zástupce 
a na základě dosavadních výsledků vzdělávání žáka pokračování v základním 
vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého 
roku věku. 
 
§31 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů  
Pokud žák splnil povinnou školní docházku a pokračuje ve vzdělávání desátým rokem, 
může být ředitelem školy v případě závažného porušení povinností daných školním 
řádem podmínečně nebo zcela ze školy vyloučen. 
 

Autoevaluace 
 
Hlavní oblasti autoevaluace 

Oblasti 
autoevaluace 

Cíle a kritéria 
autoevaluace 

Nástroje autoevaluace 

Časové 
rozvržení 

evaluačních 
činností 

Vzdělávací 
program 

Mapování realizace 
školního vzdělávacího 
programu „Škola do 
života“ 

pozorování, evidence pozorovaných 
jevů, kontrola školních dokumentů 
(třídní knihy, plán akcí apod.), 
řízené rozhovory s učiteli, hospitace 

průběžně 

Podmínky 
vzdělávání 
 

Úroveň řízení školy 
 

porady vedení školy, pedagogické 
rady, spolupráce se Školskou radou, 
vyhodnocování pozitiv a negativ 
v chodu školy 

v období 
pedagogických 

rad 

Prostorové, 
materiální, 
ekonomické a 
hygienické podmínky 

pozorování, hospitace, požadavky 
učitelů a rodičů, dodržování 
zákonných norem 

říjen, duben 

Vyučovací a školní 
klima 
 

ankety, jednání s rodiči, jednání 
pedagogických rad a vedení školy, 
pozorování vztahů na pracovišti 

v období 
pedagogických 

rad 

Začleňování a 
podpora žáků, 
individuální 
vzdělávací potřeby 
žáků 

hospitace, podpora vzájemné 
komunikace učitelů – asistentů 
pedagoga – vychovatelů – 
výchovného poradce – psychologa – 
odborných pracovišť 

průběžně 

Průběh 
vzdělávání 
(učitel) 

Podpora dosahování 
vzdělávacích cílů  

hospitace, prezentace žákovské 
práce, zprávy mezipředmětových 
komisí 

v období 
pedagogických 

rad 
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Oblasti 
autoevaluace 

Cíle a kritéria 
autoevaluace 

Nástroje autoevaluace 

Časové 
rozvržení 

evaluačních 
činností 

 Rozvoj strategií učení 
 

hospitace průběžně 

Rozvoj osobnostních 
a sociálních 
způsobilostí 

dotazník žákům, hospitace, řízený 
rozhovor s učiteli a žáky 

průběžně 

Rozvoj praktických 
návyků a dovedností 
 

hospitace, žákovské práce průběžně 

Začleňování a 
podpora žáků 
 

hospitace, rozhovor průběžně 

Výsledky 
vzdělávání 
(žák) 
 

Dosahování 
vzdělávacích cílů 
 

rozhovor, hospitace, rozbor 
žákovských sebehodnotících a 
hodnotících výroků, spolupráce 
s odborníky 

průběžně 

Projevy strategií 
učení 
 

hospitace, žákovské práce průběžně 

Projevy osobnostní a 
soc. způsobilostí 

rozhovor, anketa žákům průběžně 

Projevy praktických 
návyků a dovedností 

hospitace, pozorování průběžně 

Srovnávací, 
dovednostní a 
znalostní testování 
žáků 

zadávání srovnávacích testů 
dle sledovaných 

jevů 

Vztah rodičů ke škole, spolupráce 
s rodinami žáků 

ankety, zápisy z třídních schůzek, 
spolupráce se Školskou radou a 
zřizovatelem, pořádání akcí pro 
rodiče a širší veřejnost 

v období 
třídních 
schůzek a 

jednání Školské 
rady 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


