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Charakteristika školy 

Základní údaje 

Základní škola při nemocnici Vsetín je součástí Základní školy, Mateřské školy a Praktické 

školy Vsetín. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 

1) V mateřské a základní škole při zdravotnickém zařízení se mohou vzdělávat žáci se 

zdravotním oslabením nebo žáci dlouhodobě nemocní umístění v tomto zdravotnickém 

zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje. Základní školy mohou poskytovat podle 

svých možností individuální konzultace ve všeobecně vzdělávacích předmětech i žákům 

středních škol umístěným v tomto zdravotnickém zařízení. 

(2) K zařazení do školy při zdravotnickém 

zařízení se vyžaduje doporučení ošetřujícího lékaře a souhlas zákonného zástupce žáka. 

Rozsah a organizaci výuky žáka určuje učitel školy po dohodě s ošetřujícím lékařem. 

Zařazení žáka do školy při zdravotnickém zařízení není přestupem na jinou školu podle § 49 

odst. 1, resp. § 66 ods.4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a toto zařazení neprobíhá ve správním řízení. 

Žák nadále zůstává žákem „kmenové školy“(tj. spádové základní školy či jiné základní školy 

zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, resp. střední školy) a je 

tedy po dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení současně žákem dvou škol. Zákonný zástupce 

musí žáka v kmenové škole řádně omluvit z vyučování (resp. zletilý žák se musí sám řádně 

omluvit). Činnost školy směřuje k naplnění kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání. Děti přicházejí do nemocnice v průběhu celého školního 

roku na předem neurčenou dobu a to z různých ročníků a z různých vzdělávacích programů. 

Historie školy se začala psát v roce 1953 při OÚNZ. Postupně se rozrůstala a v 80.letech 

minulého století měla tři třídy. Jedna z nich byla zřízena na infekčním oddělení. Ve školním 

roce 1983-84 přibyla učebna mateřské školy. V roce 1993 byla škola převedena do organizační 

struktury ZvŠ Vsetín. Od roku 1995 z důvodu úbytku žáků má  základní škola jednu třídu 

s kapacitou 15 žáků, která je umístěna na dětském oddělení v pavilonu Čtyřlístek. 
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Úplnost a velikost školy 

Škola je součástí Základní školy, Mateřské školy a Praktické školy Vsetín. ZŠ při nemocnici 

je umístěna na Dětském oddělení Nemocnice Vsetín a.s. v pavilonu Čtyřlístek. Kapacitu má 

15 žáků.  

 

 

Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) 

Škola je vybavena bezbariérovým přístupem. K dispozici má učebnu, hernu, pracovnu učitelů 

a sklad pomůcek. Lékařský personál preferuje výuku žáků na nemocničních pokojích, na lůžku.  

Škola je vybavena  novým počítačem s programem Windows 10, tiskárnou se skenerem,  

i Padem, audiozařízením, učebnicemi pro 1. - 9. ročník, kvalitní literaturou, výtvarným 

materiálem, hrami a hračkami. Na celém oddělení je bezplatné internetové připojení 

Učební pomůcky a učebnice jsou průběžně modernizovány.  

 

Vize pro blízkou budoucnost  

Pro zkvalitnění výuky a zatraktivnění vyučovacího procesu je plánován pro nejbližší 

budoucnost následující  projekt:  

 

dovybavení školy dalšími i Pady. 

 

Charakteristika pedagogického sboru (velikost, kvalifikovanost) 

Ve škole pracuje 1 učitelka s aprobací speciální pedagogika, která si povinně rozšiřuje své 

znalosti a praktické dovednosti formou kurzů, školení a seminářů.  

 

Charakteristika žáků 

Základní škola při nemocnici se věnuje dětem ze základních a středních škol se zdravotním 

oslabením, pokud to jejich zdravotní stav dovoluje v souladu s právními předpisy, zejména 

zákonem číslo 561/2004 Sb. Děti přicházejí do nemocnice v průběhu celého školního roku na 

předem neurčenou dobu a to z různých ročníků a z různých vzdělávacích programů. 

 Dlouhodobé projekty 

Z důvodu možného přenosu infekcí nejsou akce pro děti v nemocnici žádoucí. Preferuje se 

izolace na pokojích a klid na lůžku. Škola proto spolupracuje jen se zdravotními 

pojišťovnami, s nadací Česko čte dětem, s Besipem,  na úrovni darů v podobě propagačních 

materiálů. Je tradicí, že Den dětí, Mikuláše, návštěvu zdravotních klaunů, policie a hasičů  

organizuje vrchní sestra. 

Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty                                                                      

Žáci jsou  do výuky zařazováni na základě podpisu  „Informovaného souhlasu se zařazením 

žáka do školy při zdravotnickém zařízení“ zákonným zástupcem. Od rodičů získává učitelka 

informace o dítěti a rodiče často zajišťují kontakt s kmenovou školou. Škola spolupracuje 

s mluvčí  nemocnice, se SZŠ Vsetín. 

 



 

7 
 

Charakteristika ŠVP 

Zaměření školy 

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) vychází z koncepce  Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání/ verze platná od 1. 9. 2017. Základní škola při nemocnici je 

určená hospitalizovaným dětem a jejím hlavním úkolem je pomocí vzdělávacích a herních 

aktivit usnadnit adaptaci dítěte ve zdravotnickém zařízení, odvést pozornost od nemoci a tím 

pozitivně ovlivnit zdravotní stav dítěte. V ZŠ jsou děti vyučovány jazyku českému a 

matematice, kdy učitel navazuje na výuku kmenové školy, respektuje všechna zdravotní 

hlediska a přání dětí. Zařazování do výuky se řídí pokyny ošetřujících lékařů a probíhá ve 

spolupráci se zdravotnickým personálem. Učitel pomáhá dětem zvládnout zameškané učivo a 

věnuje pozornost odstraňování nedostatků z dob minulých. Dětem chystá zábavu a činnost dle 

věku a zájmu i na odpoledne, aby i v jeho nepřítomnosti trávily čas smysluplně. V rámci 

možností se věnuje i studentům středních škol, nabídkou literatury, her, křížovek…Veškeré tyto 

aktivity jsou prevencí projevů syndromu hospitalismu. Protože výuka v naší škole neprobíhá 

kontinuálně v řádu několika let, není v možnostech školy dovést žáky ke konečným 

očekávaným výstupům v jednotlivých vyučovacích předmětech. Na druhé straně se otevírají 

možnosti využití času pro doplnění mezer v učivu, důkladné procvičení  a vysvětlení ne zcela 

zvládnutého učiva a zejména rozvinutí určitých témat z oblasti čtenářské gramotnosti a v oblasti 

výchovy ke zdraví. Vzdělávání v této oblasti směřuje k tomu, aby žáci pochopili hodnotu 

zdraví, osvojili si způsoby jeho ochrany. Výchova ke zdraví není samostatný předmět, ale 

prolíná veškerou činností dítěte v nemocnici. Žáci získávají poznatky o zdraví a nemoci, o tom 

co zdraví ohrožuje a poškozuje a naopak co mu prospívá i o následné prevenci. 

Pro všechny žáky naší školy jsou společné tyto podmínky: 

- změna zdravotního stavu 

- „nedobrovolné“ umístění v cizím prostředí mezi neznámými lidmi 

- řešení nových sociálních vztahů v oslabení tělesném i duševním 

- prožívání pocitu nejistoty 

- získávání velkého množství informací o vlastním aktuálním zdravotním stavu, o jeho 

příčinách, 

důsledcích  a následné prevenci 

Zařazení očekávaných výstupů z RVP ZV a rozpracování učiva vzdělávacího oboru 

Výchova ke zdraví:  

Vztahy mezi lidmi a formy soužití  

 respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky 

 - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity  
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Zdravý způsob života a péče o zdraví  

 uplatňuje osvojené preventivní způsoby chování a jednání v souvislosti s běžnými, 

přenosnými, a  jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem  

 dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí 

a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky  

 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 - výživa 

a zdraví - zásady zdravého stravování, pitný režim - tělesná a duševní hygiena - zásady 

osobní, intimní a duševní hygieny, denní režim, vyváženost pracovních a odpočinkových 

aktivit - ochrana před přenosnými chorobami, základní cesty přenosu nákaz a jejich 

prevence - ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úraz 

 

 Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence  

 samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k 

regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím  - stres a jeho 

vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační a regenerační techniky k překonávání únavy, 

stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti - manipulativní reklama a informace – 

reklamní vlivy  

  

Hodnota a podpora žáka 

 projevuje odpovědný vztah k sobě samému a pravidlům zdravého životního stylu 

  usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví  

 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím - 

celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci - podpora zdraví a její formy – prevence, 

odpovědnost jedince za zdraví, zdravý životní styl  

Osobnostní a sociální rozvoj  

 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm - 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 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 
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dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace 

v různých situacích a dopad vlastního jednání a chování. 

 

 

     Výchovně vzdělávací strategie 

Kompetence k učení  

 Výběrem vhodných metod a způsobů práce vedeme žáky k efektivnímu učení. 

  Dbáme na pochopení a propojení získaných poznatků.  

 Podněcujeme žáky k využívání různých zdrojů informací.  

 Podporujeme žáky v reflexi vlastního výkonu.  

  

 Kompetence k řešení problémů    

 Zadáváme žákům problémové úlohy. 

  Zadáváme úkoly, které vyžadují a podporují aktivitu žáků.  

 Vedeme žáky k ověřování správnosti řešení.  

 Podněcujeme žáky k hledání různých variant správného řešení. 

  Vybízíme žáky ke kladení otázek a diskuzím.  

  

 Kompetence komunikativní  

 Dbáme, aby žáci respektovali ostatní, naslouchali druhým lidem a zapojovali se do 

diskuze.  

 Vedeme žáky k využívání získaných komunikativních dovedností a k navazování 

kontaktů s okolím. 

  Vybízíme žáky k prezentaci vlastních názorů a myšlenek. 

  Podněcujeme žáky k vyjadřování jejich vlastních pocitů.  

 Umožňujeme žákům svobodu projevu při současném respektování společenských norem.  
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 Kompetence pracovní  

 Vedeme žáky k bezpečnému používání materiálů a vybavení.  

 Podněcujeme žáky k prezentaci výsledků vlastní činnosti.  

 Pomáháme žákům využívat alternativní způsoby práce ve změněných pracovních 

podmínkách a prostředí. 

 

 Kompetence občanské  

 Vychováváme žáky k národnostní a rasové snášenlivosti.  

 Vedeme žáky k prosociálnímu chování.  

 Podněcujeme žáky k uplatňování svých práv a plnění svých povinností.  

 Vytváříme pozitivní postoje k národnímu uvědomění, hrdosti a kulturním tradicím naší 

země.  

  

 Kompetence sociální a personální  

 Vedeme žáky k upevňování mezilidských vztahů na základě ohleduplnosti a úcty. 

  Umožňujeme žákům spolupracovat ve skupině a zapojovat se do diskuzí. 

  Podporujeme sebedůvěru a samostatnost žáků.  

 Vedeme žáky k respektování ostatních lidí.  
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Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Z důvodu krátké délky hospitalizace žáků a z ní vyplývajícího i krátkodobého vzdělávání žáků 

v naší škole nepřistupujeme k tvorbě plánů pedagogické podpory pro jednotlivé žáky ani k 

tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Pokud však má žák přiznána podpůrná opatření 

vyšších stupňů v kmenové škole, snažíme se je naplnit v maximální možné míře a s ohledem 

na aktuální zdravotní stav. Používáme speciálně pedagogické metody a dostupné pomůcky. 

 

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

Identifikace mimořádného nadání je dlouhodobý proces. Pobyt v nemocnici je obvykle příliš 

krátký na rozpoznání těchto žáků. Přesto jsme připraveni – pokud takového žáka rozpoznáme 

věnovat mu zvýšenou péči a pomoc. Zadáváme mu složitější úkoly (matematika prof. 

Hejného, přijímací testy na střední školy, programy na i Padu…). Nabízíme encyklopedie a 

literaturu dle jejich nadání a zájmu. Motivujeme žáky k rovnému přístupu k méně nadaným 

spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat mladším a slabším. 

 

Poskytování poradenských služeb ve škole 

V případě zájmu rodičů zajišťujeme poradenství  ve výchově a vzdělávání, při školní 

neúspěšnosti, při řešení a prevenci sociálně patologických jevů, při volbě povolání, při 

integraci žáka. 

 

Prevence sociálně-patologických jevů: 

V rámci prevence sociálně-patologických jevů používáme  metodu otevřeného dialogu s žáky 

i s jejich rodiči. Dále dětem rozdáváme publikace: Prevence v kostce, Bezpečně na silnici, 

Stop drogám…. Půjčujeme žákům výchovně vzdělávací literaturu. Prevence probíhá i v rámci 

výuky jednotlivých předmětů. Na pedagoga se mohou žáci kdykoli obrátit a požádat je 

o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. V závažných případech 

pedagog situaci řeší s ošetřujícím lékařem, který zajišťuje spolupráci s PPP, SPC, OSPOD… 
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Začlenění průřezových témat  

Možnosti začlenění průřezových témat do programu školy vyplývají z časového omezení 

pobytu žáků v nemocnici a z možností daných jejich aktuálním zdravotním stavem. Z tohoto 

důvodu nelze ve škole při nemocnici zajistit zapojení všech žáků do realizace všech 

průřezových témat. Vycházíme z předpokladu, že tento úkol plní kmenové školy žáků. Při 

zařazování průřezových témat jsme proto zvolily v maximální možné míře formu integrace do 

jednotlivých předmětů.  Při výuce učiva, které v sobě zahrnuje konkrétní téma průřezového 

tématu, dbáme vždy na to, aby žák nejen získal nové poznatky či dovednosti a splnil alespoň 

částečně očekávaný výstup, ale také dosáhl určitého pokroku v oblasti svých postojů a hodnot 

a došlo k naplnění cíle průřezového tématu.  

Jestliže však průřezová témata vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků, zároveň 

pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů 

a hodnot, nabízí se jednoznačně využití netypické životní situace dítěte pro formování jeho 

osobnosti právě v této oblasti. Některá témata zejména z Osobnostní a sociální výchovy a 

Multikulturní výchovy jsou běžnou součástí každodenního života dětských pacientů. Ocitají se 

v neznámém prostředí, uprostřed neznámého kolektivu, který si samy nevybraly a navíc ve 

zhoršeném zdravotním stavu. Přesto musí tuto náročnou situaci zvládnout. Je proto jedním z 

prvořadých úkolů pedagoga školy při nemocnici, aby jim pomohli nejen se s novou životní 

zkouškou vyrovnat, ale vytěžit z ní zkušenosti, které budou moci uplatnit v budoucím životě.  

  

Za stěžejní považuji průřezové téma Osobnostní a sociální výchova, zejména v tematických 

okruzích Sebepoznání a sebepojetí (téma: moje vztahy k druhým lidem), Seberegulace a 

sebeorganizace (témata: sebekontrola a sebeovládání, organizace vlastního času, plánování 

učení a studia), Psychohygiena (témata: dovednosti zvládání stresových situací – relaxace, 

hledání pomoci při potížích), Mezilidské vztahy (témata: chování podporující dobré vztahy, 

respektování, empatie) a Hodnoty, postoje, praktická etika (téma: pomáhající a prosociální 

chování). Druhým významným průřezovým tématem je Multikulturní výchova, neboť 

nemocnice je místem, kde se stále častěji setkávají lidé z různých kulturních a etnických skupin 

avšak se stejným problémem – zhoršeným zdravotním stavem, který v danou chvíli působí 

paradoxně pozitivně jako sjednocující prvek. Z tematických okruhů je třeba zdůraznit Lidské 

vztahy (témata: udržování tolerantních vztahů a rozvíjení spolupráce s jinými lidmi, bez ohledu 

na jejich kulturní,  sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost, tolerance a 

empatie), Multikulturalita (téma: naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných 

sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem) a Princip sociálního smíru a solidarity 

(témata: odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám, otázka lidských práv). 

Z ostatních průřezových témat se zaměřuji ještě na Environmentální výchovu a to především 

na její tematický okruh Vztah člověka k prostředí (téma: prostředí a zdraví – rozmanitost vlivů 

prostředí na zdraví, možnosti a způsoby jeho ochrany).  
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Učební plán  

Žáci jsou vyučováni jazyku českému a matematice v návaznosti na učivo kmenové školy. 

Základní vyučovací jednotkou je vyučovací hodina (20 min) práce se žákem. Její délka se může 

v rámci poskytovaných podpůrných opatření zkrátit či prodloužit podle aktuálních zdravotních 

možností žáka a jeho individuálních vzdělávacích potřeb. A také podle aktuálního počtu 

hospitalizovaných dětí. 

Vyučovací hodina nemusí odpovídat jednomu vyučovacímu předmětu. Učitel podle potřeb a 

možností žáka a s přihlédnutím ke vzdělávacímu programu kmenové školy může ve vyučovací 

hodině integrovat oba vyučovací předměty. Zápis v kartě žáka, ale zobrazuje činnosti a učivo 

jednotlivých vyučovacích předmětů.  

 V souladu s poskytovanými podpůrnými opatřeními je výuka realizována převážně 

individuálně na pokoji u lůžka.  

Učitel má plný úvazek, přímá vyučovací práce je 22 hodin týdně po 45 minutách. Časový 

rozvrh: pondělí, středa a pátek 8.00 hod. – 11.20 hod. Úterý a čtvrtek 8.00 hod. – 12.35 hod. 

Povinná přestávka učitele je od 11.20 hod. do 11.50 hod.  

 

 Učební osnovy  

Učební osnovy  vyučovacích předmětů jsou zpracovány bez členění do jednotlivých ročníků. 

Zachováno je pouze dělení podle období:  

1. období              1. – 3. ročník,   

2. období              4. – 5. ročník,    

3. období              6. – 9. ročník.  

Toto členění umožňuje lepší možnost návaznosti na učivo kmenových škol žáků a maximální  

přizpůsobivost školním vzdělávacím programům různých typů škol.  
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       ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  

       Charakteristika vyučovacího předmětu  

 Vyučovací předmět Český jazyk a literatura má v učebních osnovách jedinečné postavení. 

Dovednosti získané jeho postupným osvojováním jsou velmi důležité nejen pro úspěšné 

osvojování poznatků v dalších vyučovacích předmětech, ale také pro schopnost vyjádření 

vlastních myšlenek, názorů a pocitů. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je rozvoj 

komunikačních kompetencí ve všech jejich podobách. Ve vzdělávacím obsahu jsou 

integrována některá témata čtenářské gramotnosti. Zvláště čtenářské dovednosti jsou zcela 

přirozeně rozvíjeny v klidném a čtenářsky příznivém prostředí. Je kladen důraz zejména na 

vytváření kladného vztahu ke knihám a literatuře, na chápání četby jako smysluplného 

využití volného času a  na základní čtenářské dovednosti, jako jsou porozumění textu, 

předvídání děje, chápání dějové posloupnosti, určování hlavní myšlenky, vyvozování 

závěrů, vyhledávání informací v textu a jejich následné zpracování a další.  

Vzdělávání v tomto vyučovacím předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, že vede žáka k pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního 

vzdělávání; k vnímání a postupnému osvojování  českého  jazyka jako  prostředku k 

získávání  a  předávání  informací, vyjádření  jeho  potřeb i prožitků a ke sdělování názorů, 

ke zvládnutí pravidel mezilidské komunikace, k získávání informací z různých zdrojů a 

zvládnutí práce s texty různého zaměření a ke kultivovanému písemnému i ústnímu projevu.  

Obsahové, časové a organizační vymezení  

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a 

literatura, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací 

obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, pro přehlednost 

je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární 

výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. 

Plánování individuálního vzdělávacího obsahu pro každého žáka vychází zejména z plánu 

učiva v kmenové škole. Rozpracování očekávaných výstupů odpovídá Standardům pro 

základní vzdělávání.  

      Do vyučovacího předmětu jsou začleněny tyto tematické okruhy průřezových témat:  

Osobnostní a sociální výchova: Rozvoj schopností poznávání, Kreativita, Komunikace  

Multikulturní výchova: Kulturní diference, Lidské vztahy  

Mediální výchova: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality, Stavba mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení, 

Fungování a vliv médií ve společnosti, Práce v realizačním týmu, Tvorba mediálního 

sdělení 

Výuka je realizována zejména individuální formou u lůžka žáka. 
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Výchovné a vzdělávací strategie  

 Klademe důraz na rozvoj vyjadřovacích schopností žáků v ústní i písemné formě.  

 Podněcujeme žáky k vlastnímu ověřování správnosti řešení zadaných úkolů.  

 Zadáváme žákům práce vyžadující využívání různých zdrojů informací.  

 Zadáváme úkoly rozvíjející čtenářskou gramotnost žáků.  

  

 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu  

       Zařazení očekávaných výstupů z RVP ZV a rozpracování učiva do vzdělávacích období:  

  

1. vzdělávací období  

Komunikační a slohová výchova  

 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

  porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti  

 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 

 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost  

 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči  

 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 

situacích  

 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev  

 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním  

 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní 

písemný projev  

 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení  

 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh - čtení 

– praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné a plynulé); věcné čtení (čtení jako zdroj 

informací, klíčová slova) - naslouchání – praktické, věcné naslouchání (pozorné, 

soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat otázkami) - mluvený projev – základy 

techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na 

komunikační situaci; komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, 

vypravování, dialog na základě obrazového materiálu; základní komunikační pravidla 

(oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé 



 

16 
 

vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) - písemný projev – základní 

hygienické návyky: technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální 

úprava textu); žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka  

  

Jazyková výchova  

 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a 

krátké samohlásky 

  porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, 

nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná  

 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost  

 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru  

 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 

a sloves  

 spojuje věty do jednodušších souvětí  

 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího  

 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných 

souhláskách ve vyjmenovaných slovech ; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický 

šev; velká písmena začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a 

místních pojmenování - zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, výslovnost 

samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, 

přízvuk) - slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a 

mnohoznačná,  stavba slova - tvarosloví - slovní druhy, tvary slov - skladba - věta 

jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice - pravopis - lexikální  

Literární výchova  

 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku  

 vyjadřuje své pocity z přečteného textu  

 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění  

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

poslech literárních textů - zážitkové čtení a naslouchání - tvořivé činnosti s literárním 

textem – přednes vhodných  literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného 

textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod - základní literární pojmy – rozpočitadlo, 

hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář  
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      2. vzdělávací období 

Komunikační a slohová výchova 

 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas  

 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné 

informace zaznamenává  

 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení  

 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta  

 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku  

 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě  volí náležitou intonaci, přízvuk, 

pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru  

 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 

situace ¨ 

 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry  

 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev 

s dodržením časové posloupnosti - čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, 

plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení 

vyhledávací, klíčová slova) - naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření 

kontaktu s partnerem); věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat 

slyšené, reagovat otázkami) - mluvený projev – základy techniky mluveného projevu 

(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci; 

komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, 

vypravování, dialog na základě obrazového materiálu; základní komunikační pravidla 

(oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé 

vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) - písemný projev – základní 

hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s 

grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, 

formální úprava textu); žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, 

omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis; jednoduché tiskopisy 

(přihláška, dotazník); vypravování  

 

Jazyková výchova  

 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova 

vícevýznamová  

 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku  
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 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech 

ve svém mluveném projevu  

 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary  

 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje 

základ věty 

  odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí  

 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje  

 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách  

 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu - zvuková stránka jazyka – sluchové 

rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace 

souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk) - slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, 

význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma; stavba 

slova (kořen, část předponová a příponová, koncovka) - tvarosloví – slovní druhy, tvary 

slov - skladba – věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice - pravopis – lexikální, 

základy morfologického (koncovky podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a 

měkkých) a syntaktického (shoda přísudku s holým podmětem)  

 

Literární výchova  vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je  

 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma  

 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů  

 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy - poslech 

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

přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, 

dramatizace, vlastní výtvarný doprovod - základní literární pojmy – literární druhy a žánry: 

rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, 

čtenář; divadelní představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání  

 

       3. vzdělávací období  

 Komunikační a slohová výchova  

 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta 

pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji, rozlišuje subjektivní 

a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru 

  rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj  
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 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační situaci  

 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 

vzhledem ke svému komunikačnímu záměru  

 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, 

nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 

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

 využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 

textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; 

samostatně připraví referát  

 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s 

dodržováním pravidel mezi větného navazování  

 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu 

a k tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a 

osobních zájmů - čtení – praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních prvků 

v textu), věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací), kritické (analytické, 

hodnotící), prožitkové - naslouchání – praktické (výchova k empatii, podnět k jednání), 

věcné (soustředěné, aktivní), kritické (objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr 

mluvčího, manipulativní působení projevu), zážitkové - mluvený projev – zásady 

dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené žánry podle komunikační situace), 

zásady kultivovaného projevu (technika mluveného projevu); komunikační žánry: 

připravený i nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez poznámek, referát, diskuse 

- písemný projev – na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech 

a žánrech; vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní (komunikační 

žánry: výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka, teze, strukturovaný životopis, 

pozvánka, charakteristika, subjektivně zabarvený popis, výklad, úvaha)  

Jazyková výchova  

 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova  

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

zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování 

  samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s 

dalšími slovníky a příručkami  

 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 

komunikační situaci 

  využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle 

komunikační situace  
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 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí  

 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický 

ve větě jednoduché i souvětí  

 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití - zvuková 

stránka jazyka – zásady spisovné výslovnosti, modulace souvislé řeči (přízvuk slovní a 

větný), intonace, členění souvislé řeči (pauzy, frázování)  

- slovní zásoba a tvoření slov – slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení slovní 

zásoby, význam slova, homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření 

slov - tvarosloví – slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov - skladba – výpověď a 

věta, stavba věty, pořádek slov ve větě, rozvíjející větné členy, souvětí, přímá a nepřímá 

řeč, stavba textu - pravopis – lexikální, morfologický, syntaktický - obecné poučení o jazyce 

– čeština (jazyk národní, jazyk mateřský), skupiny jazyků (slovanské – především 

slovenština – a jiné, jazyky menšinové), rozvrstvení národního jazyka (spisovné a 

nespisovné útvary a prostředky), jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura 

jazyka a řeči, původ a základy vývoje češtiny, jazykové příručky)  

Literární výchova  

 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla 

a vlastními slovy interpretuje smysl díla  

 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora  

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového 

představení a názory na umělecké dílo  

 tvoří vlastní literární text podle svých schopností  

 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty  

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

představitele  

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

 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 

zpracování  

 vyhledává informace v různých informačních zdrojích - tvořivé činnosti s literárním 

textem - přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného 

textu, vytváření vlastních textů, výtvarný doprovod k literárním textům - způsoby 

interpretace literárních děl - základy literární teorie a historie, struktura literárního díla, 

jazyk literárního díla, zvukové prostředky poezie, literatura věcná a umělecká - literární 

druhy a žánry – poezie, próza, drama, žánry lyrické a epické - hlavní vývojová období 

národní a světové literatury, typické žánry a jejich představitelé  
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MATEMATIKA  

      Charakteristika vyučovacího předmětu  

  

Hlavním cílem předmětu Matematika je vést žáka k osvojování poznatků, vědomostí a 

dovedností směřujících k získání matematické a finanční gramotnosti a jejich následné 

uplatňování v praktickém životě. Finanční gramotnost je rozvíjena zejména výběrem 

vhodných úloh a didaktických pomůcek. Výuka v předmětu Matematika je založena 

především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a 

pro užití matematiky v reálných situacích. Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k 

důkladnému porozumění základních myšlenkových postupů a pojmů matematiky a jejich 

vzájemných vztahů. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, 

symboliku a způsoby jejich užití.  

Obsahové, časové a organizační vymezení  

Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. 

Vzdělávací  obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy: Číslo a početní operace na prvním 

stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a 

proměnná, dále tematické okruhy Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a v 

prostoru a Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Rozpracování očekávaných výstupů 

odpovídá Standardům pro základní vzdělávání.  

Do vyučovacího předmětu jsou začleněny tyto tematické okruhy průřezových témat:  

Osobnostní a sociální výchova: Rozvoj schopností poznávání, Psychohygiena, Řešení 

problémů a rozhodovací dovednosti  

Výuka je organizována zejména individuální formou u lůžka žáka.   

Výchovné a vzdělávací strategie  

 Zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků.  

 Při vytváření problémových úloh využíváme reálné životní situace.  

 Zadáváme úlohy, které rozvíjejí finanční gramotnost žáků.  

 Ve výuce využíváme hry, názorné pomůcky, aplikace na i Pad.  
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu  

  

Zařazení očekávaných výstupů z RVP ZV a rozpracování učiva do vzdělávacích období:  

  

 

1. vzdělávací období  

Číslo a početní operace  

 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 

vytváří soubory s daným počtem prvků 

  čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a 

nerovnosti  

 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose  

 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly  

 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace - přirozená 

čísla - zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa, model) - násobilka - 

vlastnosti početních operací s čísly - písemné algoritmy početních operací  

 

Závislosti, vztahy a práce s daty  

 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času  

 popisuje jednoduché závislosti z praktického života  

 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel - závislosti a jejich vlastnosti - tabulky, 

jízdní řády  

 

Geometrie v rovině a v prostoru  

 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; 

nachází v realitě jejich reprezentaci  

 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky  

 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině - základní útvary v rovině – 

lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh - základní 

útvary v prostoru – kvádr, krychle, koule - délka úsečky; jednotky délky - osově souměrné 

útvary  
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2. vzdělávací období  

     Číslo a početní operace  

 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a 

násobení  

 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 

  zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v 

oboru přirozených čísel  

 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru 

přirozených čísel  

 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 

  porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel  

 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty  

 porozumí významu znaku ,,-,, pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na 

číselné ose - přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky - zápis čísla v desítkové 

soustavě a jeho znázornění (číselná osa, teploměr, model) - vlastnosti početních operací s 

čísly  

 

      Závislosti, vztahy a práce s daty  

 vyhledává, sbírá a třídí data  

 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy - závislosti a jejich vlastnosti - diagramy, 

grafy, tabulky, jízdní řády  

 

Geometrie v rovině a v prostoru  

 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); 

užívá jednoduché konstrukce  

 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením 

délek jeho stran  

 sestrojí rovnoběžky a kolmice  

 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu  

 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 

souměrnosti útvaru překládáním papíru - základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, 
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polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, 

mnohoúhelník - základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec - 

délka úsečky; jednotky délky a jejich převody – obvod  

a obsah obrazce - vzájemná poloha dvou přímek v rovině - osově souměrné útvary  

 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy  

 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry 

nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky - slovní úlohy - číselné 

a obrázkové řady - magické čtverce - prostorová představivost  

  

      3. vzdělávací období  

      Číslo a proměnná 

  provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou 

mocninu a odmocninu  

 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor  

 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel  

 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 

poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)  

 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů  

 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek)  

 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, 

sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a 

vytýkáním 

  formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav  

 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 

matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel - dělitelnost přirozených čísel – 

prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší společný 

dělitel, kritéria dělitelnosti - celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa - desetinná čísla, 

zlomky,  rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; převrácené číslo, smíšené číslo, složený 

zlomek - poměr – měřítko, úměra, trojčlenka - procenta – procento, promile; základ, 

procentová část, počet procent; jednoduché úrokování - mocniny a odmocniny – druhá 

mocnina a odmocnina - výrazy – číselný výraz a jeho hodnota; proměnná, výrazy s 

proměnnými, mnohočleny - rovnice – lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se 

dvěma neznámými  
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Závislosti, vztahy a práce s daty  

 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data  

 porovnává soubory dat  určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti  

 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem  

 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahy - závislosti a data 

– příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy, schémata, diagramy, 

grafy, tabulky; četnost znaku, aritmetický průměr - funkce – pravoúhlá soustava souřadnic, 

přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce  

  

Geometrie v rovině a v prostoru  

 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při 

řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou 

symboliku  

 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary  

 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem  

 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů  

 využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 

polohových a nepolohových konstrukčních úloh  

 načrtne a sestrojí rovinné útvary  

 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků  

 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a 

středově souměrný útvar  

 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti  

 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles  

 načrtne a sestrojí sítě základních těles  

 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

  analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 

aparátu - rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, úhel, trojúhelník, 

čtyřúhelník (lichoběžník, rovnoběžník), pravidelné mnohoúhelníky, vzájemná poloha 

přímek v rovině (typy úhlů), shodnost a podobnost (věty o shodnosti a podobnosti 

trojúhelníků) - metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů, vzdálenost bodu od přímky, 

trojúhelníková nerovnost, Pythagorova věta - prostorové útvary – kvádr, krychle, rotační 
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válec, jehlan, rotační kužel, koule, kolmý hranol - konstrukční úlohy – množiny všech bodů 

dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova kružnice), osová souměrnost, středová 

souměrnost  

Nestandardní aplikační úlohy a problémy  

 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 - číselné a logické řady - číselné a obrázkové 

analogie - logické a netradiční geometrické úlohy 
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Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT ČR č.48/2005 Sb., o 

základním vzdělávání. Hodnocení práce a chování je zasíláno kmenové škole formou 

„Osobního záznamu žáka“ v případě hospitalizace přesahující dobu 10 vyučovacích dnů. Tento 

záznam zhotoví učitel a předloží jej k podpisu řediteli školy. V případě kratší hospitalizace je 

žák s hodnocením seznamován průběžně, stejně jako v případě žáka hospitalizovaného 

dlouhodobě. Na způsobu klasifikace se žáci dohodnou s vyučujícím. Osobní záznam žáka je 

veden i v tomto případě, ale neobsahuje klasifikaci. Při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou 

náročnost a pedagogický takt vůči žákovi, vždy s ohledem na jeho zdravotní stav. Hodnocení 

výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou 

způsobů. 

 

Autoevaluace školy 

Provádíme průběžné hodnocení činností, které by mělo přinést informace o fungování 

vzdělávacího programu a kvalitě vzdělávací práce. Vycházíme z pozorování aktivity dětí při 

prováděné činnosti a při osvojování znalostí a dovedností. Hodnotíme také vlastní práci, jaká 

byla rizika při práci, zda byly vytvořeny optimální podmínky pro práci dětí, jaké byly naplněny 

cíle, co si děti osvojily při činnosti a co je příště potřeba udělat jinak. V neposlední řadě 

hodnotíme, zda bylo vytvořeno pro dítě prostředí radostné, klidné a podnětné, tak aby byl jeho 

pobyt v nemocnici pro něj přínosný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


