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Charakteristika školy 

Základní údaje 

Organizace je základní a mateřská škola se školní družinou, školním klubem, školní jídelnou 

a Praktickou školou jednoletou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

v platném znění.  

Výchovně vzdělávací proces probíhá ve třídách, skupinách zřízených dle §16 odst. 9 školského 

zákona na základě souhlasu zřizovatele školy – KÚ Zlínského kraje.  

Zařazení dítěte, žáka, studenta do třídy, studijní skupiny nebo oddělení nebo přijetí do školy lze 

pouze tehdy, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních 

vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům dosavadního 

poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření v běžné třídě základní školy 

nepostačovala k naplňování jeho vzdělávacích možností a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. 

Podmínkou pro zařazení je písemná žádost zletilého žáka nebo studenta nebo zákonného zástupce 

dítěte nebo žáka, doporučení školského poradenského zařízení a soulad tohoto postupu se zájmem 

dítěte, žáka nebo studenta. 

Činnost školy směřuje k naplnění kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem 

pro základní vzdělávání.  

Historie školy se začala psát dnem 1.září 1966, kdy byly otevřeny dvě třídy zvláštní školy. Škola 

se postupně rozrůstala a v průběhu své existence musela škola vícekrát změnit své působiště. 

V roce 1989, kdy došlo k zásadní pozitivní změně postojů společnosti k dětem s mentálním, 

tělesným a sociálním handicapem, byly otevřeny třídy pomocné školy pro žáky s těžkým 

mentálním postižením a kombinovanými vadami. V roce 1993 se škola rozrůstá o další 

pracoviště, dvě rehabilitační třídy pro žáky imobilní s kombinovanými vadami. Do organizační 

struktury školy byly ve stejném roce zařazeny i třídy Základní a Mateřské školy při nemocnici. 

V roce 1996 byl položen základ tradice přípravných tříd. V nich se začalo s ověřováním 

přípravné výuky dětí předškolního věku pocházejících ze sociokulturně-znevýhodněného 

prostředí na školní vzdělávání. V roce 2000 se zřizovatelem školy stává Krajský úřad Zlínského 

kraje a škola přechází do právní subjektivity. Nevyhovující technický stav hlavní budovy 

na Horním Městě i mimořádná organizační složitost provozu přiměly zřizovatele k rozhodnutí 

školu přestěhovat na Turkmenskou ulici do budovy bývalého SOU. Přestěhováním získala škola 

poprvé své důstojné sídlo. 

Cílem školy je snaha o maximální zapojení, případně úplná integrace dětí do běžného občanského 

života.  

 

Škola sdružuje:  Základní školu  

 Mateřskou školu speciální 

Základní školu speciální s přípravným stupněm 

 Základní školu a Mateřskou školu při nemocnici  

 Praktickou školu jednoletou 
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Úplnost a velikost školy 
Škola má hlavní sídlo na ulici Turkmenská a součástí školy je i odloučené pracoviště na  ulici 

Nemocniční, kde se nachází  MŠ a ZŠ při nemocnici. Ve škole se vzdělává 150 žáků.  Počet žáků 

se ve třídách základní školy pohybuje mezi 6 – 14 dětmi.  

 

Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) 
Škola je vybavena bezbariérovým přístupem. Výuka probíhá v prostorných kmenových třídách 

vybavených školním nábytkem. Ve třídách 1. stupně se nachází koutky na hraní sloužící zároveň 

k relaxaci. V odpoledních hodinách zde probíhá provoz školní družiny a školního klubu. Třídy 

ZŠ speciální jsou vybaveny polohovacím nábytkem upraveným podmínkám k výuce žáků 

s kombinovanými vadami a žáků s autismem. Výchovně-vzdělávací proces s převahou 

výchovných složek probíhá v odborných učebnách (kreslírna, hudebna, šijovna, cvičná kuchyňka, 

dřevodílna, kovodílna). Ke zpestření výuky slouží keramická dílna, vybavená pecí, kruhem 

a ostatními pomůckami. K pohybovým aktivitám v rámci tělesné výchovy i volnočasových 

činností slouží rehabilitační místnosti a pronajatá tělocvična. Za příznivého počasí je k dispozici 

školní hřiště. K výuce žáků s individuálním vzděláváním je k dispozici speciální místnost k tomu 

přizpůsobená. Zdrojem informací se na škole stává multimediální učebna vybavená učitelskou 

a žákovskou knihovnou, audiovizuální technikou a učebna výpočetní techniky. Ta je vybavena 12 

počítači, dataprojektorem, 2. tiskárnami, scannerem, externí vypalovačkou a bohatým výukovým 

softwarem. Přístup k Internetu je dosažitelný nejen z učebny výpočetní techniky, ale ze všech 

pater školy. Stravování žáků je zajištěno školní kuchyní v budově školy. Učební pomůcky jsou 

průběžně modernizovány. Žákům jsou bezplatně zapůjčeny učebnice i pracovní sešity. 

 

Vize pro blízkou budoucnost  

Pro zlepšení prostředí školy, zkvalitnění výuky a zatraktivnění vyučovacího procesu jsou 

plánovány pro nejbližší budoucnost následující úpravy a projekty:  

• rekonstrukce školního hřiště, 

• dovybavení školy dalšími počítači, příp. interaktivními tabulemi, 

• vybudování venkovní učebny na školní zahradě, 

 

Charakteristika pedagogického sboru (velikost, kvalifikovanost) 
Ve škole pracuje 27 učitelů, 7 vychovatelek a 25 asistentů pedagoga. Věkový průměr 

pedagogického sboru se pohybuje okolo 38 let. 89 % učitelů je plně kvalifikovaných (speciální 

pedagogika), ostatní mají vysokoškolské pedagogické vzdělání s jinou aprobací nebo 

středoškolské pedagogické vzdělání. Všichni pedagogičtí pracovníci si povinně rozšiřují své 

znalosti a praktické dovednosti formou kurzů, školení a seminářů. Převážná část pedagogického 

sboru absolvovala různé speciální kurzy a semináře zaměřené např. na výuku autistických dětí, 

dotekovou terapii, bazální stimulaci, muzikoterapii, arteterapii, logopedii, práci s keramikou, 

výtvarné techniky, rukodělné činnosti, atd. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik 

prevence sociálně-patologických jevů, ICTK správce a koordinátor EVVO.  

 

Charakteristika žáků 
Škola se třídami zřízenými dle §16 odst. 9 je určena pro žáky s různými stupni rozumových 

schopností, dětem se závažnými poruchami učení, opakovaně selhávající při výuce na ZŠ a dětem 

nezvládající učivo na běžné základní škole z důvodu daných komplikovaným rodinným 

a sociálním prostředím. Ve škole jsou zařazeni i žáci s kombinovanými vadami a autismem. Mezi 

žáky se projevuje velká diferenciace v jejich možnostech a schopnostech při osvojování si 

teoretického učiva i při získávání praktických návyků a dovedností. 
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Žáci jsou přijímání na žádost rodičů a na základě doporučení školského poradenského zařízení. 

Škola je určena dětem ze Vsetína a okolních obcí.  

 

Dlouhodobé projekty 
 

Branný den  - chování za mimořádných situací – 2x ročně 

Den Země  - program organizovaný městem Vsetínem a Alcedem 

- ekologická vycházka 

 

Den dětí  - sportovní dopoledne s odměnou 

 

Valašské záření - kulturní program organizovaný městem Vsetínem 

- prodejní stánek – prezentační akce 

 

Šikovné ručičky  - prezentační akce, výstava rukodělných a výtvarných prací žáků školy 

dětí naší školičky 

 

Atletický čtyřboj žáků – sportovní soutěž žáků speciálních škol v atletických disciplinách 

se speciálními vzdělávacími potřebami 

Dopravní soutěž – dopravní soutěž žáků speciálních škol, dopravní výchova 

 

Školní výlety  - náplň navazuje na ŠVP 

a exkurze 

 

Kosenka  - návštěva ekologického centra 

 

Mikulášský den – Mikulášská nadílka 

 

Vánoční besídka – prezentační akce pro rodiče 

Veřejně prospěšné  - jarní úklid zámeckého parku 

práce 

 

Výtvarné soutěže  - prezentační akce 

vyhlašované různými  

institucemi 
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Spolupráce s rodiči a jinými subjekty (Školskou radou, PPP, SPC, 

místními a regionálními institucemi aj.) 

Spolupráce s místními a regionálními institucemi 

Škola spolupracuje s místními a regionálními institucemi: s Charitou, Diakonií i Stacionářem 

v Luhu. Dalšími partnery jsou Policie ČR, Sociální odbor Městského úřadu a Úřad práce. 

Spolupráci na mezinárodní úrovni se zatím nepodařilo navázat.  

Spolupráce s rodiči 

Rodiče se mohou informovat o dění ve škole kdykoliv telefonicky, při předem sjednaných 

návštěvách a v rámci konzultačních hodin u výchovného poradce a jednotlivých učitelů. Rovněž 

se mohou s dotazy a podněty obracet přímo na vedení školy.  

Třídní schůzky se konají pravidelně 3x ročně. Pro rodiče vycházejících žáků pořádá výchovný 

poradce mimořádné schůzky zaměřené na volbu povolání, pro zájemce i individuální konzultace 

při hledání vhodného učebního oboru. Učitelé nižších ročníků ZŠ praktické a tříd ZŠ speciální 

jsou zvyklí prakticky denně podávat rodičům informace a řešit s nimi případné problémy ihned 

na místě. Informace o žácích a požadavky ze školy jsou sdělovány rodičům i prostřednictvím 

asistentů pedagoga přímo v rodině.  

Při škole je ustanoven Spolek rodičů a přátel školy a Školská rada, ve které mají rodiče svého 

zvoleného zástupce. Jistým specifikem naší školy je absolutní nespolupráce a nezájem určité části 

rodičů. Ti jsou pak opakovaně zváni do školy a v rámci možností motivováni k odpovědnějšímu 

přístupu ke vzdělávání vlastního dítěte a k pozitivnímu vztahu ke vzdělávacím i jiným institucím. 

Ve výjimečných případech jsou problémy v rodinném prostředí řešeny ve spolupráci 

s příslušnými sociálními odbory. 

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně-pedagogickým centrem 

Speciálně-pedagogicko-psychologická péče je zajišťována učiteli ve spolupráci s poradenskými 

zařízeními. Poradenské zařízení zprostředkovává sestavení individuálních vzdělávacích plánů 

ve spolupráci s učiteli a rodiči, zprostředkovává odbornou péči a diagnostiku. Na základě 

diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy 

výuky. Poradenské zařízení a škola navrhuje u žáků s potřebou individuální asistence ve výuce 

pedagogického asistenta, který spolupracuje s třídním učitelem, příp. s dalšími vyučuj 

Poskytování poradenských služeb ve škole 
Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce, metodik prevence, vedení školy, třídní učitel 

a další pedagogičtí pracovníci. 

Zaměření poradenských služeb: 

➢ poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka 

ve výchově a vzdělávání 

➢ poradenství při školní neúspěšnosti, podpora žáků ke zlepšení prospěchu, prevence 

neúspěchu 

➢ poradenství při řešení kázeňských přestupků, při řešení a prevenci sociálně-patologických 

jevů, kariérové poradenství, volba povolání 
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➢ poradenství při integraci žáka, včetně žáků z odlišného kulturního prostředí a žáků se 

sociálním znevýhodněním 

➢ metodická podpora učitelů 

➢ poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími 

odbornými institucemi 

 

Kariérové poradenství: 

Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům, ve spolupráci s třídním 

učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět 

práce probíhá rozvoj žáků vzhledem k jejich profesnímu zaměření, sebepoznání, orientaci 

ve světě práce. Ve spolupráci s poradenským zařízením je vytvářena nabídka diagnostiky 

k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání. 

Prevence sociálně-patologických jevů: 

Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým sborem minimální preventivní program 

pro daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody výuky – otevřený 

dialog a vstřícný vztah učitele a žáka, intenzívní komunikace s rodiči atd. Prevence probíhá 

i rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat.  

Psychologická péče: 

Na třídní učitele a výchovného poradce se mohou žáci kdykoli ve škole obrátit a požádat je 

o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Výchovný poradce školy pomáhá 

s řešením konfliktů mezi žáky.  

Postupu školy při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků 

 Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně 

1) Žák, jehož vzdělávání vyžaduje z důvodu jeho speciálních potřeb podpůrná opatření, je 

žák s mírnými obtížemi ve vzdělávání, s akcelerovaným vývojem školních dovedností, 

aktuálně zhoršeným zdravotním nebo psychickým stavem, nebo s problémy se začleněním 

do kolektivu.  

2) Pokud třídní učitel nebo vyučující některého předmětu identifikuje žáka, který má mírné 

problémy ve vzdělávání nebo v zapojení do kolektivu, nebo jsou jeho školní vědomosti 

a dovednosti akcelerovány, dává žákovi po dobu cca 1 měsíce přímou podporu, která by 

měla vést k naplnění jeho vzdělávacích potřeb.  Podnět TU nebo vyučujícímu učiteli může 

dát také zákonný zástupce žáka. 

3) Pokud vyučující zjistí, že obtíže u žáka přetrvávají i přes poskytnutou přímou podporu, 

informuje TU žáka a zákonného zástupce a vedoucího Školního poradenského pracoviště 

(dále jen ŠPP) a společně se domluví na sestavení plánu pedagogické podpory (dále jen 

PLPP). TU ve spolupráci s vyučujícími daného žáka a pod metodickým vedením 

speciálního pedagoga (u žáků 1. stupně ZŠ) nebo výchovného poradce (u žáků 2. stupně 

ZŠ) vypracují PLPP, který má písemnou podobu a formu uvedenou v příloze vyhlášky 

č. 27/2016 Sb. Před jeho zpracováním proběhnou rozhovory TU s jednotlivými učiteli, 

s cílem stanovení metod a způsobů ověření znalostí a dovedností žáka.  

4) PLPP dále zahrnuje popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, stanovení cílů 

podpory a způsobu vyhodnocování naplňování PLPP. S PLPP seznámí TU zákonného 

zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se 

na provádění tohoto plánu. PLPP obsahuje podpisy všech osob s plánem seznámených. 
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PLPP pravidelně TU dle potřeby konzultuje se zákonným zástupcem žáka (osobně, e-

mailem, telefonicky) a průběžně tento plán aktualizuje v souladu s vývojem vzdělávacích 

potřeb žáka.  

5) TU vyvolá schůzku k vyhodnocení PLPP nejpozději po 3 měsících poskytování 

podpůrných opatření žákovi. Na vyhodnocení PLPP se podílí TU s ostatními vyučujícími 

nebo výchovným poradcem, žákem a jeho zákonným zástupcem.  

6)  Pokud jsou poskytovaná podpůrná opatření dostačující, pokračuje se dále v jejich 

poskytování a plnění cílů zpracovaného PLPP. V případě, že po třech měsících nedochází 

k naplňování vzdělávacích potřeb žáka a nepostačuje poskytování podpůrných opatření 

prvního stupně, doporučí škola zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci 

školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC, dále jen ŠPZ) za účelem posouzení jeho 

speciálních vzdělávacích potřeb. 

7) Do doby, než ŠPZ vydá doporučení pro vzdělávání žáka, poskytuje škola dále podpůrná 

opatření prvního stupně. 

8) V případě, že ŠPZ doporučí pokračovat v poskytování podpůrných opatření prvního 

stupně, pokračuje se v PLPP a jeho vyhodnocení probíhá dle potřeby, minimálně 1x 

za pololetí. 

 

 Postup školy při odesílání žáků k vyšetření do školského poradenského zařízení a evidenci 

 doporučení z vyšetření 

1) Výchovný poradce odpovídá za spolupráci se školským poradenským zařízením 

v souvislosti s podpůrnými opatřeními pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 

a pro žáka nadaného. 

2) TU ve spolupráci se školním speciálním pedagogem nebo výchovným poradcem doporučí 

na základě vyhodnocení PLPP zákonnému zástupci vyšetření žáka v ŠPZ. Podnět 

k vyšetření mohou dát třídnímu učiteli i ostatní vyučující žáka nebo jeho zákonný 

zástupce.  

3) Pokud zákonný zástupce žáka s vyšetřením souhlasí, dá mu TU podepsat připravený 

souhlas s poskytnutím údajů o žákovi školskému poradenskému zařízení. TU předá 

zákonnému zástupci žáka kontakt na vybrané školské poradenské zařízení a doporučí mu, 

aby si sám telefonicky dohodl termín vyšetření, případně termín domluví výchovný 

poradce. 

4) Speciálně pedagogickou diagnostiku školského poradenského zařízení (dotazník) vyplní 

TU po konzultaci s vyučujícími žáka. Vyplněný dotazník spolu s vyhodnoceným PLPP 

(pokud byl vypracován) předá TU výchovnému poradci. Ten pořídí kopii dotazníku, 

zaeviduje ho a zajistí jeho odeslání do příslušného ŠPZ. 

5) Všechna došlá doporučení z vyšetření v ŠPZ předá zástupce ředitele školy výchovnému 

poradci a TU. Doporučení se zaeviduje a uloží do počítačové databáze a dokumentace 

příslušného žáka. Podpůrná opatření II. – V. stupně zaznamenají ve spolupráci se 

zástupcem ředitele školy do školní matriky. Originál doporučení uloží do své evidence 

a jeho kopii předají TU.  Ten informuje o závěrech vyšetření všechny vyučující žáka.  

 

 Postup školy při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně 

1) Podpůrná opatření poskytuje škola bezodkladně po obdržení doporučení ze školského 

poradenského zařízení a po udělení informovaného souhlasu zákonným zástupcem žáka. 

Závěry doporučení projedná TU se zákonným zástupcem žáka za přítomnosti školního 

výchovného poradce, kteří dokážou erudovaně vysvětlit odborné závěry doporučení 

a nabídnout zákonným zástupcům žáka následnou speciálně pedagogickou péči. Na tomto 
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jednání je podepsán zákonným zástupcem žáka informovaný souhlas. Poradenský 

pracovník zde vysvětlí možné důsledky a změny ve vzdělávání žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami, které vyplývají z poskytování podpůrných opatření.  

2) Není-li možné z vážných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného 

podpůrného opatření, projedná vedoucí ŠPP tuto situaci s příslušným ŠPZ, projedná 

obdobné podpůrné opatření stejného stupně a na základě informovaného souhlasu 

zákonného zástupce žáka pak škola poskytuje toto podpůrné opatření po dobu nezbytně 

nutnou. 

3) Škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka 

průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, a to nejméně 1x ročně 

od vydání doporučení, nejlépe na konci školního roku. 

4) Jestliže škola shledá, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování 

vzdělávacích možností a potřeb žáka, bezodkladně doporučí zákonnému zástupci žáka 

využít poradenskou pomoc ŠPZ. Obdobně škola postupuje, pokud již podpůrná opatření 

nejsou třeba. 

5) Metodickou pomoc vyučujícím při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a nadaných žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními poskytuje speciální 

pedagog SPC. Na požádání vyučujícím zapůjčí potřebné pomůcky, metodické materiály či 

odbornou literaturu. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané žáky 

s přiznanými podpůrnými opatřeními v jednotlivých předmětech by měla být také 

tématem jednání jednotlivých předmětových komisí školy. 

 

 Postup školy při vytváření a realizaci individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se 

 speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až 

 pátého stupně 

1) Zákonný zástupce žáka, jemuž bylo v rámci podpůrných opatření doporučeno ŠPZ 

vzdělávání podle IVP, podá řediteli školy žádost o vzdělávání žáka podle IVP. Žádost 

předá výchovnému poradci při projednávání doporučení z vyšetření v ŠPZ a při podpisu 

informovaného souhlasu.  

2) Ředitel školy vydá rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka podle IVP a škola zajistí 

vypracování IVP pro daného žáka do 1 měsíce po obdržení doporučení a podání žádosti 

zákonným zástupcem žáka. Východiskem pro vypracování IVP je školní vzdělávací 

program školy a doporučená podpůrná opatření.  

3) IVP vypracovává TU ve spolupráci se všemi vyučujícími žáka. 

4) Pro vypracování IVP jsou připraveny speciální formuláře a jsou v souladu se vzorem IVP 

uvedeným v příloze vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

5) IVP je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

Obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření.  

6) Po obdržení žádosti zákonného zástupce připraví všichni vyučující integrovaného žáka 

podklady pro tvorbu IVP třídními učiteli. Tyto podklady by měly zahrnovat přehled 

konkrétních podpůrných opatření v souladu s doporučením ŠPZ. Na jejich základě TU 

připraví návrh IVP a projedná ho s příslušným pracovníkem ŠPP. 

7) Je-li IVP připraven, pozve třídní učitel k jeho projednání zákonného zástupce žáka. 

Jednání o IVP se kromě TU, žáka a zákonného zástupce žáka účastní i příslušný 

pracovník ŠPP (speciální pedagog, výchovný poradce). Z jednání musí vyplynout, že 

na zajištění péče o žáka se musí podílet i zákonní zástupci žáka. Společně s IVP je se 

zákonným zástupcem projednána vždy také možnost slovního hodnocení žáka.  
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8) Projednaný IVP podepíše zákonný zástupce žáka, žák, třídní učitel, ředitel školy a všichni 

vyučující žáka. Projednaný a podepsaný IVP odevzdá TU bezprostředně po projednání 

výchovnému poradci. Ten předloží zpracovaný IVP řediteli školy a projedná ho 

s příslušným pracovníkem ŠPZ, které vystavilo doporučení žáka ke vzdělávání podle IVP. 

Zákonný zástupce obdrží kopii projednaného IVP. 

9) ŠPZ ve spolupráci se školou sleduje a nejméně 1x ročně vyhodnocuje naplňování IVP, 

nejlépe na konci školního roku. 

10) TU a výchovný poradce v průběhu celého školního roku koordinuje plnění IVP, 

pravidelně, minimálně 1x za pololetí projednává jeho plnění se zákonným zástupcem 

integrovaného žáka. Termín a závěry jednání stručně zapíše do příslušné části IVP. IVP 

může být na základě speciálních vzdělávacích potřeb žáka a po projednání se zákonným 

zástupcem žáka, žákem a příslušným pracovníkem ŠPP doplňován a upravován v průběhu 

celého školního roku. S úpravou IVP musí být seznámeny všechny strany podílející se 

na zpracování IVP. Na konci školního roku TU a výchovný poradce ve spolupráci 

s vyučujícími zhodnotí plnění a efektivitu IVP. Toto hodnocení zapíše do příslušné části 

IVP nebo samostatný formulář.   

 

Postup školy při vytváření podmínek ke zlepšení prospěchu žáků 

1) Vyučující povinného předmětu, který zjistí nápadné zhoršení prospěchu u žáka, informuje 

o této skutečnosti třídního učitele žáka a společně se domluví, zda vyvolají jednání se 

zákonným zástupcem žáka o neprospěchu žáka. Toto jednání vyvolají vždy, je-li žák 

na konci 1. nebo 3. čtvrtletí hodnocen klasifikačním stupněm 4-5, 5. 

2) Vyučující učitel daného předmětu, výchovný poradce a třídní učitel žáka zvolí společný 

postup pro řešení daného případu, stanoví termín pro projednání se zákonným zástupcem 

žáka a třídní učitel pozve prokazatelným způsobem zákonného zástupce žáka na jednání 

(např. zápisem do žákovské knížky žáka nebo dopisem). 

3) Jednání o neprospěchu žáka se vždy zúčastní vyučující daného předmětu (při neprospěchu 

z více předmětů je možno více vyučujících), výchovný poradce a třídní učitel žáka 

a zákonný zástupce žáka spolu se žákem samotným. V případě potřeby pozve třídní učitel 

k jednání některého z pracovníků školního poradenského pracoviště.  

4) O průběhu a závěrech jednání včetně doporučujících postupů vedoucích ke zlepšení 

prospěchu žáka provede výchovný poradce nebo třídní učitel zápis, který zúčastněné 

osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu či převzetí zápisu zákonným 

zástupcem žáka se do zápisu z jednání zaznamená. 

5) Zákonný zástupce žáka bude na jednání informován, že pokud nedojde ke zlepšení 

prospěchu žáka v daném vyučovacím předmětu, bude žák hodnocen v příslušném pololetí 

nedostatečnou. Tato informace bude vždy obsažena v zápisu z jednání. 

6) Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu. Originál zápisu výchovný poradce školy 

založí k evidenci. 

 

 Postup školy při vytváření optimálních vzdělávacích podmínek pro žáky mimořádně 

 nadané 

1) Za mimořádně nadaného žáka se považuje jedinec, u něhož školské poradenské pracoviště 

(PPP, SPC) zjistí, že jeho rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké 

tvořivosti v celém okruhu činností nebo jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, 

uměleckých a sociálních dovednostech. 

2) Pokud třídní učitel, vyučující učitel nebo zákonný zástupce žáka zjistí mimořádné nadání 

žáka, zajistí třídní učitel se souhlasem zákonného zástupce jeho vyšetření ve školském 

poradenském zařízení. Pokud toto zařízení mimořádné nadání žáka potvrdí, může být žák 
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vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP), případně přeřazen do třídy 

základní školy běžného typu. 

3) IVP pro mimořádně nadaného žáka vychází ze školního vzdělávacího programu, závěrů 

psychologického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka. Musí být zpracován 

a projednán nejpozději do 3 měsíců od zjištění, že žák je mimořádně nadaný. 

4) IVP vypracovává výchovný poradce a třídní učitel ve spolupráci se všemi vyučujícími 

žáka a pracovníky školního poradenského pracoviště.  

5) Jakmile je IVP připraven, zorganizuje třídní učitel jednání, na kterém bude projednán 

se zákonným zástupcem žáka i se žákem samotným. Jednání se zúčastní také pověřený 

pracovník školního poradenského pracoviště. Projednání IVP potvrdí zákonný zástupce 

žáka svým podpisem. 

6) Průběh vzdělávání mimořádně nadaného žáka sleduje třídní učitel a pověřený pracovník 

školního poradenského pracoviště. Ti také kontrolují plnění IVP a poskytují veškerou 

podporu žákovi i jeho zákonným zástupcům.    

7) Ředitel školy může na žádost zákonného zástupce žáka přeřadit mimořádně nadaného 

žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušky 

před komisí. Tuto komisi jmenuje ředitel školy. Ten také stanoví obsah a rozsah zkoušky. 

Součástí žádosti o přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku musí být 

vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře pro děti 

a dorost. 
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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.  

Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit výuku současným podmínkám 

a požadavkům, přičemž jsme respektovali určitá omezení našich žáků. Program navazuje 

na dlouhodobě pozitivní vnímání jejich možností a schopností, tedy na zdůrazňování jejich kladů 

a dosažených výkonů na úkor negativního popisu jejich neschopnosti.  

Koncepce školy a celkové pojetí a cíle ŠVP vycházejí ze základních charakteristik, které definují 

jak směřování školy, tak i specifika výchovy a vzdělávání žáků s postižením. 

Jsme škola speciální 

Tato charakteristika se může jevit jako zavádějící vzhledem k nově zavedeným názvům 

jednotlivých typů škol. „Speciální“ však chápeme ve smyslu nutně odlišného přístupu k žákům se 

sníženými rozumovými schopnostmi či jinak handicapovaným a ve smyslu využívání speciálních 

metod a postupů při výuce těchto žáků. Škola poskytuje dětem základní vzdělání, pojetí ŠVP 

však zohledňuje individuální limity dané konkrétní mírou postižení či znevýhodnění a její 

značnou diferenciaci v rámci jednotlivých ročníků. Cílem je tedy dosažení co nejvyšší možné 

úrovně základního vzdělávání s přihlédnutím k možnostem a schopnostem jednotlivých žáků. 

Jsme škola „rodinná“ 

Vzhledem k menšímu počtu žáků panuje ve škole i v jednotlivých třídách „rodinná“ atmosféra. 

Každý vyučující zná dobře všechny žáky školy, s jejich klady a nedostatky, je seznámen 

s rodinným prostředím. Každý žák zná stejně dobře všechny zaměstnance školy, na každého 

z nich se může kdykoli obrátit s žádostí o radu či pomoc. Mezi žákem a pedagogem musí 

existovat pocit vzájemného respektu a důvěry. Žáci jsou vedeni k pocitu sounáležitosti 

a spoluodpovědnosti za „svou“ školu, podílejí se na její výzdobě a údržbě. Estetické prostředí 

a celkové klima školy navozují pocit bezpečí a pohody. Atmosféra školy je klíčová 

pro naplňování všech klíčových kompetencí, především pak kompetencí komunikativních, 

sociálních a personálních. 

Jsme škola otevřená 

Otevřenost chápeme nejen jako zpřístupnění informací o naší škole směrem ven, ale i jako 

permanentní otevření se informacím, novým trendům, podnětům, metodám a široké spolupráci 

s veřejností, organizacemi a institucemi. Na webových stránkách budeme informovat veřejnost 

o dění ve škole, o všech významných změnách a o větších uskutečněných i připravovaných 

akcích. Chceme také získávat více sponzorů a sympatizujících jednotlivců či institucí, 

podílejících se buď na jednotlivých akcích, nebo na zkvalitňování prostředí školy. Pokud 

dostatečný počet žáků a jejich zákonných zástupců projeví zájem, zajišťujeme v rámci našich 

možností zájmové kroužky. Pro jejich činnost se škola snaží vytvářet potřebné podmínky 

a získávat schopné pracovníky z řad našich pedagogů. Zapojení žáků do zájmových kroužků 

v mimoškolní době má i prokazatelný preventivní význam v oblasti sociálně patologických jevů, 

neboť dětem otvírá a naznačuje možnosti aktivního a smysluplného využívání volného času. 

Výsledky naší práce chceme i nadále prezentovat na veřejných akcích.  
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Jsme škola respektu a tolerance 

Jsme přesvědčeni, že nejužitečnějším přístupem ke zdolávání obtížných úkolů je takový vztah 

mezi učiteli a žáky i mezi žáky navzájem, v němž není nikdo z nich důležitější, v němž respektuje 

jeden druhého. Ve vzdělávacím procesu nejde pouze o vědomosti, dovednosti a výkony, ale také 

o postoje, názory a hodnotovou orientaci. Jsme školou s dětmi s různým oslabením, s různým 

handicapem. Je proto naší povinností snažit se jim být vzorem příkladného chování k druhým, 

vzorem pro respektování osobnosti a uznávat je „takové, jaké jsou“. Pokládáme za velmi důležité, 

aby se v průběhu školní docházky nestálé, mnohdy povrchní, vztahy mezi spolužáky 

proměňovaly na skutečně partnerské. Partnerství by se mělo projevovat vzájemnou ohleduplností, 

tolerancí, ochotou druhému pomoci a povzbudit ho, schopností spolupracovat při práci, ale 

i zvládáním konfliktních situací. Nechceme dát žádný prostor agresivitě, šikaně a přetvářce. 

Chceme hledat možnosti aktivnějšího zapojení do projektů a programů městských i celostátních, 

zvláště pak těch, které jsou zaměřeny na prevenci sociálně patologických jevů – kriminalitě, 

drogové závislosti a xenofobii. Do projektů, které napomáhají poznávání a chápání kulturních 

odlišností, rozvoji přátelství a vytváření šetrného vztahu k přírodě i lidským výtvorům. 

Jsme škola pro skutečný život 

Lidé s jakoukoli formou postižení jsou vždy ve svém životě určitým způsobem znevýhodněni 

vůči ostatní populaci. Ne jinak je tomu i u našich žáků. Naším cílem je toto znevýhodnění v co 

největší míře eliminovat a co nejlépe připravit děti pro vstup do reálného života. Kromě přípravy 

na zvládání běžných i náročných životních situací je to především jejich nasměrování a motivace 

k dalšímu vzdělávání. Absolventi na školy nejčastěji nastupují do učebních oborů v odborných 

učilištích, výjimečně do praktických škol. Vzdělávací program vychází z teoretických poznatků 

nezbytných pro získání základního vzdělání, směřuje však především k získání praktických 

návyků a dovedností, důležitých pro zapojení žáků do běžného života a následně i do pracovního 

procesu. V rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, jejíž hodinové dotace jsou oproti běžné 

ZŠ výrazně navýšeny, si žáci postupně osvojují základy všech běžných domácích činností, 

jednoduchých řemeslných dovedností, později i odborných řemeslných prací. Velký důraz je 

kladen též na rodinnou a sexuální výchovu, péči o dítě a výchovu ke zdravému životnímu stylu. 

Zvýšená pozornost je věnována pro život nezbytným komunikativním schopnostem. Tomu 

odpovídá i využití disponibilních hodin pro rozvoj především verbální komunikace v předmětech 

řečová výchova. 

Obecné cíle vzdělávacího programu 
• umožnit žákům osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení 

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

• vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 

• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 

• připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

• vytvořit u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních 

situací, být vnímavý a citlivý k lidem, svému prostředí a přírodě 

• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný 

• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturám a duchovním hodnotám, 

učit je žít společně s ostatními lidmi 

• pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti, uplatňovat je 

při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 
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Výchovné a vzdělávací strategie 
Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, 

představujících souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní 

rozvoj a uplatnění každého člena společnosti, vycházejících z RVP ZV. Strategie, vedoucí 

k jejich naplňování, jsou uplatňovány všemi pedagogy, přičemž reflektují specifické potřeby žáků 

s mentálním postižením, odlišné postupy a metody práce s těmito žáky a rozdílnou úroveň 

rozumových schopností jednotlivých žáků v rámci školy i jednotlivých tříd. 

Strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

• při práci s žákem uplatňujeme individuální přístup zohledňující jeho úroveň a míru 

znevýhodnění 

• vztah žáka k učení ovlivňujeme vytvářením příjemného a pozitivního školního klimatu  

• k osvojování metod a vytváření vlastních strategií učení v hojné míře využíváme her, soutěží, 

experimentů a názorných demonstrací 

• učíme žáka získávat informace z více zdrojů – učební a informační texty, knihovna, výukové 

programy, internet a další multimediální zdroje, motivační a výukové hry 

• vedeme žáka k samostatnému vyhledávání dílčích i ucelených informací a orientaci 

v informačních zdrojích, v praktických a opakovaných činnostech ho učíme odlišovat podstatné 

od nepodstatného 

• průběžně žákovi vysvětlujeme významy odborných a cizích výrazů, učíme ho následnému 

vyhledávání ve slovnících, encyklopediích a odborných publikacích 

• motivujeme žáka k dalšímu učení kladným hodnocením a důrazem na jeho výkony, pokroky 

a další možnosti (žák je hodnocen za to, co umí, co zvládl, co dokázal, nikoli za to, co neumí) 

• společným porovnáváním a hodnocením dosažených výsledků vedeme žáka k poznávání 

vlastních možností, schopností i limitů 

• v praktických činnostech umožňujeme žákovi pravidelně a více způsoby si ověřovat získané 

poznatky a dovednosti 

• zadáváme žákovi úlohy vycházející v co největší míře z praktického života 

• pro některé žáky připravujeme individuální vzdělávací plány, které průběžně doplňujeme 

a modifikujeme 

• umožňujeme žákovi prezentaci výsledků vlastní práce (třídní a školní výstavy, soutěže, 

projekty) a jejich srovnávání s pracemi ostatních žáků 

• při výuce různých předmětů používáme jednotné terminologie a společně dohodnuté zkratky  

• na praktických příkladech seznamujeme žáka s negativními dopady nízké úrovně vzdělání 

na praktický život (trh práce, problematika nezaměstnanosti) a motivujeme ho k následnému 

odbornému vzdělávání 
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KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

• průběžným monitorováním a rozborem problémových situací učíme žáka rozpoznávat 

a pojmenovat konkrétní problémy a jejich závažnost 

• žáka s nižší úrovní rozumových schopností nebo s jiným znevýhodněním motivujeme 

a podporujeme prací ve skupinách a jeho spoluúčastí při rozhodování o postupech a řešeních  

• vedeme třídní kolektivy ke společnému řešení kázeňských či vztahových problémů 

• postupným zvyšováním náročnosti předkládaných úkolů vedeme žáka k hledání nových řešení 

a k uvědomění si vlastních kvalit, možností a limitů 

• vedeme žáka k vytváření vlastních plánů a pracovních postupů 

• vytvářením a rozvíjením mezipředmětových vztahů podněcujeme žáka k hledání souvislostí 

a totožných postupů 

• formou modelových situací, dramatizace a problémových úloh učíme žáka samostatnému 

úsudku a rozhodování 

• umožňujeme žákovi otevřeně se vyjadřovat k problémům kolektivu i školy a navrhovat 

společná řešení 

• jednotným a jednoznačným výkladem práv a povinností učíme žáka přijímat důsledky svých 

rozhodnutí 

• předkládáním alternativních řešení problémových situací učíme žáka samostatnému 

rozhodování 

• soustavným povzbuzováním a kladným hodnocením podněcujeme žákovo sebevědomí a důvěru 

k vlastním rozhodnutím 

• otevřeností a atmosférou vzájemné důvěry vytváříme žákovi prostor ke sdělování vlastních 

problémů 

• snažíme se vést žáka k zaujímání vlastního postoje při řešení konkrétních problémů 

a k případnému vymezení se vůči většinovému názoru či trendu 

• s využitím informačních zdrojů, názorných ukázek a prvků dramatizace vedeme žáka 

k rozpoznávání a předcházení nebezpečí a k zafixování si správného jednání v případě vlastního 

ohrožení či ohrožení jiné osoby 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

• kladením otevřených otázek vedeme žáky k vyjadřování celými větami a tento způsob 

vyjadřování důsledně vyžadujeme 

• vhodnými podněty a problémovými úlohami vedeme žáka ke kladení a správnému formulování 

otázek, předkládáme mu informace motivující k doplňujícím otázkám 

• žákovi vždy poskytujeme dostatečný časový prostor k vyjádření 
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• zadáváním jednoznačných, srozumitelných pokynů a otázek učíme žáka naslouchat a co nejlépe 

porozumět obsahu sdělení 

• do výuky v co největší míře začleňujeme prvky kooperativního učení 

• předkládáme žákovi širokou škálu učebních a doplňujících materiálů 

• zadáváním samostatných prací učíme žáka orientovat se v knihách a jiných tištěných 

materiálech, získané informace správně chápat, třídit, případně vlastními slovy prezentovat 

• při tematických besedách a diskusních kruzích umožňujeme žákovi zadávat ústní i písemné 

dotazy a podněty 

• podporujeme komunikaci mezi žáky přes Internet 

• technikou řízeného dialogu učíme žáka formulovat a obhajovat vlastní názory 

• podněcujeme žáka k vyjadřování názorů a postojů v komunitních a diskusních kruzích, 

připouštíme konstruktivní dialog na jakékoli téma 

• vedeme žáka ke klidnému a věcnému řešení konfliktních situací, jdeme mu v tomto směru 

příkladem 

• formou her a cvičení učíme žáka zvládat způsoby neverbální komunikace 

• nácvikem i praktickými činnostmi učíme žáka poznávat a správně používat, technické 

informační a komunikační prostředky  

• při tvorbě projektů a prezentací podněcujeme žáka ke skupinové práci a ke komunikaci 

v kolektivu 

• formou skupinové práce vedeme žáka k respektování komunikačních bariér a odlišností 

• podporou přátelských vztahů ve třídách i mezi třídami se snažíme odstraňovat nežádoucí 

projevy v komunikaci mezi žáky 

• pomocí netradičních forem výuky (dramatizace, modelové situace) učíme žáka zásadám 

pravidel vystupování a komunikace ve světě dospělých 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

• máme jasně a jednoznačně stanovena pravidla chování a vzájemného soužití ve škole i mimo 

školu, umožňujeme žákovi podílet se v určité míře na formulaci těchto pravidel 

 

• jednotným a jednoznačným výkladem jeho práv a povinností učíme žáka přijímat důsledky 

vlastních rozhodnutí 

• žákovi vždy přesně objasňujeme, zač je chválen, kárán či sankcionován, kladná i záporná 

hodnocení prospěchu i chování následují vždy bezprostředně 

• ve výuce upřednostňujeme metody skupinová práce a vzájemné pomoci při učení 

• poskytujeme žákovi prostor pro kritické hodnocení práce skupiny, třídy, případně i celé školy 
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• pozitivním hodnocením a soustavným vyzdvihováním kladných osobnostních vlastností žáka 

vytváříme a upevňujeme pocit jeho vlastní jedinečnosti 

• vytvářením různě strukturovaných týmů rozvíjíme u žáka schopnost zastávat ve skupině různé 

role a uvědomovat si odlišnou míru odpovědnosti 

• zprostředkováním osobních kontaktů a prožitků vedeme žáka k maximální toleranci 

a schopnosti empatie ve vztahu k lidem odlišným, nemocným či postiženým 

• na úrovni tříd i celé školy vedeme žáky k uvědomění si nezbytnosti pomáhat mladším, slabším 

a méně nadaným spolužákům 

• seznamováním žáka s kulturními a duchovními tradicemi, jejich vysvětlováním a dodržováním 

vytváříme jeho základní povědomí o mravních hodnotách a jejich kořenech 

• pomáháme žákovi orientovat se v obtížných osobních či rodinných situacích jejich 

objasňováním, rozborem a případným hledáním řešení 

• při diskuzích a rozborech učíme žáka rozpoznávat a pojmenovávat vlastní chyby, nedostatky 

a způsoby chování narušující soužití v třídním nebo školním kolektivu 

• formou besed i dlouhodobých programů seznamujeme žáka s riziky patologických forem 

chování i s jejich důsledky (programy Policie ČR…) 

• posilováním sebeúcty a základního právního povědomí se snažíme eliminovat možnosti 

psychického i fyzického týrání ve škole i v rodině 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

• důsledným dodržováním zásad chování a pravidel soužití daných řádem školy vytváříme 

základní rámec školních i společenských norem 

• uplatňováním některých demokratických principů v životě školy vytváříme základní povědomí 

o základních právech a povinnostech občana demokratické společnosti 

• na modelových i praktických situacích učíme žáka rozpoznávat a vyhodnocovat pozitivní 

a negativní projevy chování 

• formou návštěv a nácvikem praktických činností seznamujeme žáka s fungováním důležitých 

orgánů a institucí, průběžně učíme žáka pracovat s nejběžnějšími dotazníky a formuláři 

• důsledným výkladem historických souvislostí a poukazováním na jedinečnost každého člověka 

vedeme žáka k rozpoznávání projevů rasismu a xenofobie, tyto projevy netolerujeme ani mezi 

žáky, ani mezi pedagogy 

• pořádáním tematických diskuzí a besed s odborníky vedeme žáka k pochopení významu zdraví 

pro plnohodnotný život a seznamujeme ho s důsledky zneužívání všech návykových látek 

• snažíme se být žákům příkladem v dodržování zdravého životního stylu 
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• formou dramatizace a praktickou zkušeností učíme žáka zvládat běžné praktické činnosti –

nakupování, cestování hromadnou dopravou, návštěva lékaře, pošta, knihovna…. 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

• průběžně vedeme žáka k získávání základních pracovních návyků a postupů 

• seznamujeme žáka s nástroji, pomůckami a nářadím pro běžné domácí použití i pro odborné 

řemeslné práce, s jejich funkcí a odborným názvoslovím 

• pozitivní vztah k výsledkům vlastní práce i práce jiných formujeme přímou účastí žáka 

na výzdobě, údržbě a úpravách školy a okolí 

• manuální činnosti žáka diferencujeme podle individuálních schopností, dosažené zručnosti, 

úrovně motoriky a míry handicapu 

• zadáváním pracovních činností ve skupinách a společným hodnocením týmové práce učíme 

žáka pracovat v kolektivu a rozšiřujeme jeho pracovně-komunikační schopnosti 

• volíme pracovní činnosti zvládnutelné v kratších časových úsecích, u rozsáhlejších prací 

hodnotíme i dílčí výsledky 

• v rámci učebních oblastí „Člověk a společnost“ a „Člověk a svět práce“ rozšiřujeme povědomí 

žáka o historii, současnosti a charakteru jednotlivých řemesel 

• pořádáním exkurzí do SOU a OU pomáháme žákovi vytvářet si reálnou představu o učebních 

oborech a o možnostech vlastního uplatnění 

• vedeme žáka k sebehodnocení při pracovních činnostech a k reálnému posouzení vlastních 

možností a schopností při profesní orientaci 

• v rámci učební oblasti člověk a společnost vytváříme základní přehled žáka o pracovním trhu, 

možnostech uplatnění a úředních úkonech souvisejících se získáváním zaměstnání  

• formou modelových situací a dramatizace seznamujeme žáka se základními pravidly chování 

na pracovišti, na úřadech, při komunikaci s nadřízenými a při přijímacích pohovorech různých 

úrovní 
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Průřezová témata 

 
Průřezová témata jsou do ŠVP začleněna takto: 

 

-  průřezová témata jsou rozčleněna do ostatních vzdělávacích oborů (viz tabulka) 

 
Všechny okruhy průřezových témat jsou realizovány tak, aby vedly k rozvoji osobnosti žáka 

v oblasti vědomostí, dovedností a schopností, ale zejména v oblasti postojů a hodnot. Jsou 

používány metody pozitivně ovlivňující utváření klíčových kompetencí žáků. 

 

Nejčastěji používané metody a formy práce: 

• skupinová práce a práce ve dvojicích 

• fontální experimenty 

• rozhovory, přednášky, besedy 

• práce s pracovními listy 

• práce s textem 

• samostatné zpracování projektů 

• dotazníky 

• hry 

• výuka s prožitkem a dramatizace 

• modelové situace a příslušná diskuze k nim 

• vycházky, exkurze 

• návštěva institucí státní správy apod. (MěÚ, soud...) 

• praktické činnosti 

• využití ICT ke zdokonalování tradičních forem výuky skupin i jednotlivců 
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Osobnostní a sociální 

výchova 

Výchova 

demokratického 

občana 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

Multikulturní 

výchova 

Enviromentální 

výchova 

Mediální výchova 

Rozvoj schopnosti 

poznávání 

M 1–5, Čj 1–3, 

Prv 1, 2, Hv 1, 2, 4,  

Vv 1–3, Pv 4, Čj 6–9, M 

6–9, Hv 6–9, Fy 6, Vv 6–

8, Vkz 8,9 

Občanská společnost 

a škola 

Prv 3 

Vko 6–9 

Evropa a svět nás 

zajímá  

Prv 2, V15 

Čj 6–9, Aj 6–9,  

Rj 7–9, Vko 9, Z 6–

9, Vv 6,7,8, D 6 

Kulturní diference  

Prv 2, Vl 5 

Čj 9, Aj 6,7,8, Rj 7–9, 

Vko 9, Hv 6–9 

Ekosystémy 

Př 5, Vv 4, Pv 1,2 

Ch 8,9, Př 6,7, Vv 6, 9, 

D 6 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

Čj 3, Hv 1,4 

Čj 6,8,9, Hv 6,9 

Sebepoznání a sebepojetí 

Čj 1, 2, Prv 3, Př 5 

Vv 1,2,4,5 

Čj 6-9, Z 6, Vv 6-9, S18, 

Vkz 8,9 

Občan, občanská 

společnost a stát  

V14,5 

Vko 6, D 6,8 

Objevujeme 

Evropu a svět  

Vl 5 

Aj 6–9, Rj-7–9, Z 6–

9 

Lidské vztahy 

Čj 2,5, Prv 2, Př 5, Vl 4 

Čj 6, 9, Hv 6–9, Vv 8, 

Vkz 8,9 

Základní podmínky 

života 

Prv 1,3, Př 4,5, Pv 2, 3 

Fy 6–9, Ch 8,9, 

Př 6–9, Z 6–9 

Interpretace vztahu  

mediálních sdělení a 

reality  

Vv 3, 4, 5 Čj 8,9, Fy 8 

Seberegulace a 

sebeorganizace Čj3, Inf 5, 

Prv1 – 3, Hv 2, Vv 4, Tv 

1–5, Inf 6,7, Vko 8,  

Vkz 8,9, Sl. 9, Vko 6–9, D 

9 

Formy participace 

občanů v politickém 

životě 

Vl 4 

Vko 6,9 

Jsme Evropané 

Čj 3, Prv 3, Vl 5,  

Hv 5 Rj 7–9, Fy 6, Z 

6–9, Hv 6–9, Vv 6–

9, D 7,9 

Etnický původ 

Vl 4 

Raj 7-9, Vko 6,7, Z 6-

9, D 7 

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

Prv 3, Př 5, V15 

Vko 6,9, Fy 7,8,9,  

Ch 6, 7, 8,9, Př 7, Z 6–

9, Vv 6,7,8 D 8 

Stavba mediálních 

sdělení  

Čj 5 

Čj 9 

Psychohygiena 

Čj 3, M 2, Prv 1,2, Př 4,5, 

Hv 1–3 

Vkz 8,9, Sl 8 

Principy demokracie 

jako formy vlády a 

způsobu rozhodování 

V1 4,5 

Vko 6–9, D 9 

 Multikulturalita 

Aj 4,5, Hv 4,5 

Čj 7, Aj 6, Vv 7, 

Rj 7–9, Vko 6,7 D 9 

Vztah člověka a 

prostředí  

Prv 2,3, Př 4, Vv 2,3,4, 

5, Pv 1, Vko 9, Fy 9, 

Ch 9, Z 6–9, Vv 6–9 

Vnímání autora 

mediálních sdělení 

Čj 4 

Vko 9 

Kreativita 

Čj 2, M 1,2,1 5, Prv 1,2 

Hv 1–4, Vv 3,5, Pv 

1,2,3,4,5 Čj 6–9, Inf 6,7, 

Vv 6–9, Vkz 8 

  Princip sociálního 

smíru a solidarity 

Fy 9, D 9 

 Fungování a vliv médií 

ve společnosti 

Př 5 

Čj 8,9, Vko 9, Vkz 9, D 

7,9 

Poznávání lidí 

M 2, I 5, Prv 2,3, Vv l, 

Čj 7,8, Vv 7, Vkz 8 

    Tvorba mediálního 

sdělení  

Čj 5  

Čj 9 

Mezilidské vztahy 

Čj 5, M 1,2, I 5, Hv 2,3 Čj 

6,7,8, Aj 6, Rj 7–9,  

Vko 6, 8, Hv 6, Vkz 8,9 

 

    Práce v realizačním 

týmu                              

Čj 5 

 
Komunikace 

Čj 1, Aj 3, M 1, I 5, Prv 

1,2, Hv 1, 2, 3, 4, 5, Vv 2 

,4, Čj 6–9, Aj 9, I 6,7,  

Rj 6–9, Vv 6, 9, Vkz 8,9 

     

Kooperace a kompetice 

VI 4, Tv 1–5, 

Čj 7, 9, M 6–9, Inf 6, 7,  

Vv 8, Vkz 8,9, SI 8,9 

     

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

I 5, Pv 5 

Čj 7, 9, M 6–9, Inf 6, 7, 

Vv 8, Vkz 8,9, SI 8,9 

     

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

VI 5 

Čj 9, Hv 6–9, Vv 9,  

Vkz 8,9 

     

Pozn.: Číslo v tabulce znamená ročník, ve kterém se průřezové téma objevuje. 
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Etická výchova 
Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zapracován do ŠVP obdobným způsobem 

jako průřezová témata. Podstatná část témat je zařazena do předmětů Výchova ke zdraví, Svět lidí 

a Výchova k občanství, zbývající témata prolínají dalšími předměty (viz tabulka). A i když není 

etická výchova v předmětech přímo vyučována, každodenně do nich zasahuje, protože chování 

žáků, zejména při řešení problémů, je stále směrováno k správnému jednání dle etických zásad. 

 Většina tématických okruhů etické výchovy je vyučována formou prožitku. Proto 

i metody a formy práce jsou stejné jako u průřezových témat. 

 
Základní komunikační 

dovednosti 

Komunikace 

Pozitivní hodnocení 

sebe a druhých 

Důstojnost a identita 

lidské osoby 

Asertivní chování Tvořivost a základy 

spolupráce 

Iniciativa a komplexní 

prosociálnost 

Reálné a zobrazené vzory Aplikovaná etická 

výchova 

Komunikace při 

vytváření vých. 

kolektivu 

ČJ 1. - 5. roč. 

Aj 6. – 9. roč. 

Sebepojetí 

4. a 5. tř. vš. předměty 

M 1 a 2. roč.  

Vv 1 a 2. roč.  

Tv 1 a 2. roč.  

Vkz 8., 9. roč. 

Iniciativa 

Čj sloh 4. roč. 
Tvořivost v 

mezilidských vztazích 

M, Pv, Př 4. a 5. roč. Čj, 

M, Pv, Tv, Hv 1. a 2. roč. 

Pozitivní vzory vs. 

pochybné idoly 

Čj lit. 6. a 7. roč.  

Hv 6. - 9. roč.  

Vko, Vv, 6. roč.  

Vkz 8. roč. 

Etické hodnoty 

Hv 6. - 9. roč. 

Čj lit. 6., 7. a 9. roč. 

Vkz 8., 9. roč. 

 

Zákl prvky verb. 

komun. v mezilids. 

vztazích 

Čj 1.- 5. roč.  

Prv 1 a 2. roč. 

 j 6.- 9. roč.  

VkZ 8. oč. 

Pozitivní hodnocení 

druhých 

4. a 5, roč. vš. 

předměty M, Čj 3. roč. 

Čj, M, Vv, Pv, Tv 1 a 

2. roč. Vkz 8., 9. roč. 

Asertivní chování 

Tv, Vv 6. – 9. roč. 

Př 4. a 5. roč. 

Vkz 8., 9. roč. 

Čj 8. roč. 

Rj 7. – 9. roč. 

Schopnost spolupráce 

M, Pv, Př 4. a 5. roč., Vkz 

8., 9.roč., Pv 6., 7., 8. roč. 

. 

Podpora pozitivního 

působení televize a médii 

Hv, Inf 7. roč. 

Vko 6. roč. 

Vkz 9. roč. 

Čj 6. a 8. roč. 

Sexuální zdraví  

Čj 6. roč. 

Vkz 9. roč. 

 

Základy neverbální 

komunikace 

Př 4. a 5. roč.  

Aj 6. – 9. roč. 

Hv, Tv 1. a 2. roč. 

Vkz 8. roč., Inf 4. roč. 

Akceptace druhého 

1.- 5. roč. vš. předměty 

Vkz 8., 9.roč. 

 

Ochrana před 

manipulací-asertivní 

techniky 

Vko – 8. roč 

Elementární 

prosociálnost 

Čj, M, Vl, Př, Vv 4. a 5. roč. 

Čj, Prv 3. roč. 

Já – potenciální vzor pro 

druhé 

Vv 6. roč. 

Vkz 8.,9. roč. 

 

Stavba mediálních 

sdělení  

Čj 9. roč.  

Vkz 8., 9. 

Komunikace citů 

Aj 6.- 9. roč., Pv 3. roč., 

Vv, Pv, Tv, Hv 4. a 5. 

roč.  

Čj, Vv 1. a 2. roč. 

 

Úcta k lidské osobě 

F 9. roč. 

D 6. - 9. roč. 

I 7. roč. Vko 7. roč.  

VkZ 8., 9. roč 

Fair play 

Tv 6. – 9. roč. 

Vv 6. – 9. roč. 

Iniciativa a tvořivost F, 

Čj, Hv, Vv 6. - 9. roč., Pv 

9. roč.  

 Rodina 

Vv 6. roč. 

Rj 7. roč. 

Otevřená 

komunikace  

F 9. roč 

M, ČJ 8. roč. 

Vkz 6, 7. roč. 

Aj 6. – 9. roč. 

Vv 3. roč. 

Vv 6. a 9. roč. 

Rj 7. - 9. roč. 

 

Jedinečnost a identita 

člověka 

Čj, Hv, D, Vv 6. – 9. 

roč. 

Vko 7. roč  

VkZ 8., 9. roč. 

 

 Iniciativa ve ztížených 

podmínkách 

Vko – 7. roč. 

Vkz – 9. roč. 

 Duchovní rozměr 

člověka 

D 7. – 9. roč. 

Vko 9. roč. 

Aktivní naslouchání  

F 8. a 9. roč. 

Čj, Hv, Aj, 

Vv 6. - 9. roč. 

Vkz 6.,7. roč. 

Rj 7. - 9. roč. 

    Ekonomické hodnoty 

Z, F 9 roč.  

M 7. roč. 

D 8. roč. 

Vko 8. a 9. roč. 

 

     Ochrana přírody a 

životního prostředí Z, 

D, Vv, Př 6. – 9. roč. 

Vkz 8. roč. 

F 6., 8. a 9. roč. 

Ch 6. - 9. roč 

 

Aktivní naslouchání  

F8. a 9. roč. 

Čj, Hv, Aj, Vv 6. - 9. roč. 

Vkz 8, 9. roč. 

Rj 7. - 9. roč. 

  Uplatnění komplexní 

prosociálnosti 

Z 6. - 9. roč 

Hv 8. roč 

D 8, a 9. roč 

Vko 7. roč. 

Vkz 9. roč. 
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Tabulace učebního plánu 1. stupeň (poznámky k učebnímu plánu) 
 

Vzdělávací oblasti Zahrnuté obory 
Vyučované 

předměty 
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 
6 6 8 6 7 

Řečová 

výchova 
2(2) 2(2) 1(1) 1(1)  

Anglický 

jazyk 
  3 3 3 

Matematika a její aplikace 
Matematika a její 

aplikace 
Matematika 4 4 5(1) 5(1) 4 

Informační a komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika    1 1(1) 

Člověk a jeho svět 

Prvouka Prvouka 2 2 2   

Přírodověda Přírodověda    2 2 

Vlastivěda Vlastivěda    1 1 

Umění a kultura 

Hudební výchova 
Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 
Výtvarná 

výchova 
2 2 1 1 1 

Člověk a jeho zdraví 
Člověk a jeho 

zdraví 

Tělesná 

výchova 
3(1) 3(1) 3(1) 2 2 

Člověk a svět práce 
Člověk a svět 

práce 

Pracovní 

výchova 
1 1 1 2(1) 4(3) 

 Celkem 21 21 25 25 26 
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Poznámky k učebnímu plánu 

• Vyučovací předmět matematika je ve 3. a 4. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu 

z disponibilní časové dotace 

• Vyučovací předmět Informatika je v 5. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu 

z disponibilní časové dotace 

• Vyučovací předmět výtvarná výchova je v 1. a 2. ročníku posílen o jednu vyučovací 

hodinu z disponibilní časové dotace 

• Vyučovací předmět tělesná výchova je v 1., 2. a 3. ročníku posílen o jednu vyučovací 

hodinu z disponibilní časové dotace 

• Vyučovací předmět pracovní výchova je ve 4. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu 

a v 5. ročníku o tři vyučovací hodiny z disponibilní časové dotace  

• Zbylé hodiny z disponibilní časové dotace jsou využity k vytvoření předmětu -  řečová 

výchova, který je vyučován v 1. a 2. ročníku 2 vyučovací hodiny týdně, ve 3. a 4. ročníku 

jednu vyučovací hodinu týdně   
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Tabulace učebního plánu 2. stupeň (poznámky k učebnímu plánu) 

Vzdělávací oblasti Zahrnuté obory 
Vyučované 

předměty 
6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 
4 4 4 4(1) 

Cizí jazyk 

Anglický jazyk 3 3 3 3 

Ruský jazyk   3 3 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika a její 

aplikace 
Matematika 4 4 4 4(1) 

Inform. a komun. 

technologie 

Inform. a komun. 

technologie 
Informatika 1(1) 1(1) 1(1) 1 

Člověk a společnost 

Člověk a 

společnost 
Dějepis 1 2 1 1 

Výchova 

k občanství 

Výchova 

k občanství 
2 2 1 1 

Člověk a příroda 

Fyzika Fyzika 1 1 1 1 

Chemie Chemie 1 1 1 1 

Přírodopis Přírodopis 2 2 2 2 

Zeměpis Zeměpis 2 1 1 1 

Umění a kultura 

Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Člověk a jeho zdraví 

Člověk a jeho 

zdraví 
Tělesná výchova 2 2 2 2 

Výchova ke zdraví 
Výchova ke 

zdraví 
  1 1 

Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní výchova 4(3) 4(3) 4(3) 4(4) 

 Celkem 30 30 31 31 
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Poznámky k učebnímu plánu 

• Vyučovací předmět český jazyk je v 9. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu 

z disponibilní časové dotace 

• Vyučovací předmět matematika je v 9. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu 

z disponibilní časové dotace 

• Vyučovací předmět informatika je v 6., 7., a 8. ročníku posílen o jednu vyučovací hodinu 

z disponibilní časové dotace 

• Zbylé hodiny z disponibilní časové dotace jsou využity na 2. stupni pro předmět pracovní 

výchova. V 6., 7. a v 8. ročníku jsou to tři vyučovací hodiny v 9. ročníku jsou to 

4 vyučovací hodiny 
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Učební osnovy 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace  

Český jazyk a literatura 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Předmět je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která zaujímá 

stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Český jazyk je od počátku vzdělávání 

nástrojem k získávání informací i předmětem zkoumání. Dobrá úroveň jazykové kultury patří 

k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Z toho důvodu je 

tato vzdělávací oblast významně posílena disponibilními hodinami. Vzdělávací obsah předmětu 

Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek, 

které se při výuce navzájem prolínají. 

V Komunikační a slohové výuce pracují žáci s různými typy jazykových sdělení. Učí 

se chápat jejich obsah a formu, rozlišovat je a analyzovat, kriticky posuzovat jejich zpracování 

a podle zadaných podmínek jazyková sdělení taky vytvářet. 

V Jazykové výchově získávají žáci vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování 

spisovné podoby českého jazyka. 

V Literární výchově žáci rozvíjejí své čtenářské návyky a učí se tvořivě literární texty 

přijímat, interpretovat je a formulovat vlastní názory na přečtené ukázky. 

Přidělení hodinové dotace uvedeným třem složkám předmětu je v kompetenci 

jednotlivých vyučujících. Výuka je realizována převážně v kmenových třídách, pro výuku 

lze využívat i prostory žákovské knihovny a učebnu vybavenou počítači. 

Šíře obsahu předmětu umožňuje zařazení několika tematických okruhů z těchto 

průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských 

a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální 

výchova. 

Nejčastěji používané formy práce: 

• frontální práce 

• práce ve skupinách a ve dvojicích 

• samostatná práce 

• práce s pracovními listy 

• práce s odbornými jazykovými příručkami 

• práce s různými druhy textu 

• vyhledávání informací v různých zdrojích 

 

K dosažení klíčových kompetencí budou využívány následující výchovné a vzdělávací strategie:  

Kompetence k učení 

• klademe důraz na čtení s porozuměním a na práci s textem 

• pravidelně zařazujeme práci se základními jazykovými příručkami 

• dbáme na propojování všech složek předmětu český jazyk a literatura 
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• využíváme zpracovaný materiál pro práci s žáky se specifickými poruchami učení 

• vedeme nadané žáky k zapojení do mluvnických, literárních i slohových soutěží 

• využíváme dobrovolné pomoci žáků při organizování mimoškolních literárních akcí 

Kompetence k řešení problému 

• vedeme žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů 

• učíme je informace třídit, využívat, posuzovat, předávat, vytvářet, zpracovávat a prezentovat 

Kompetence komunikativní 

• vedeme žáky ke kultivovanému, výstižnému a souvislému ústnímu i písemnému  

vyjadřování 

• vytváříme příležitosti ke vzájemné komunikaci žáků, k promyšlenému vyjadřování 

vlastních názorů a k respektování názorů druhých 

• vedeme žáky k rozlišování různých druhů textu (umělecký, publicistický, odborný...) 

• navštěvujeme městskou knihovnu 

• realizujeme vyučovací hodiny ve školní žákovské knihovně 

• s každou třídou navštěvujeme jednou ročně v rámci výuky divadelní představení 

• pořádáme příležitostné podvečerní zájezdy na divadelní představení 

• umožňujeme předškolním dětem setkání s žáky 1. tříd 

Kompetence sociální a personální 

• využíváme práci ve dvojicích a ve skupinách 

• vedeme žáky k tomu, aby bez obav požádali vyučující o pomoc nebo o opakované 

objasnění problému 

• životních osudů literárních postav využíváme k čerpání ponaučení pro vlastní životní 

situace a pro vytváření vlastních sociálních postojů 

Kompetence občanské 

• volíme takové literární ukázky, které posilují vytváření správných mezilidských vztahů, 

vnímání národních tradic a ohleduplnost k životnímu prostředí 

• využíváme slavných literárních děl k paměťovému osvojení jejich vybraných částí 

• uskutečňujeme literární exkurze do blízkého okolí 

• vedeme žáky k odlišení hodnotných uměleckých děl od kýče 

Kompetence pracovní 

• při psaní životopisu vedeme žáky ke kritickému posouzení jejich možností 

a k zodpovědnému rozhodování o dalším vzdělávání a profesním zaměření 
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Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk - 1. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Komunikační a slohová výchova 

- porozumí mluveným pokynům 

přiměřené složitosti 

Komunikace v různých situacích (pozdrav, oslovení, 

omluva, prosba, poděkování, blahopřání). 

OSV – sebepoznání a 

sebepojetí 

Prvouka 

- na základě vlastních zážitků tvoří 

krátký mluvený projev 

Nácvik přiměřeného tempa řeči, správného dýchání a 

pečlivé výslovnosti. 
 Hudební výchova 

- zvládá základní hygienické návyky 

spojené se psaním 

Dodržování hygienických návyků správného psaní 

(správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku. 

OSV – rozvoj 

schopností poznávání 
Výtvarná výchova 

- píše správné tvary písmen a číslic, 
správně spojuje písmena a slabiky 

Nácvik a psaní písmen malé a velké abecedy, napojování 

do slabik a slov, tečka, vykřičník, otazník, čárka. Psaní 

krátkých vět, opis, přepis, diktát. 

  

Jazyková výchova 

- rozlišuje zvukovou a grafickou 

podobu slova 

Poznávání písmen abecedy v psané a tištěné formě.  Prvouka 

- rozděluje slova na slabiky a hlásky 
Jazyková, sluchová, zraková příprava, analytickou – 

syntetická cvičení, dělení slov na slabiky. 
OSV – rozvoj 

schopností poznávání 

 

- tvoří slova na danou slabiku a 

opačně 

Analýza a syntéza slabiky s danou souhláskou.  Matematika 

- čte slova s otevřenou slabikou 
- čte jednoduché věty  

Slabiky otevřené, slova z nich složená. 

Čtení sloupců slov, vět. 
  

- přiřazuje slovo k obrázku a 

obráceně 

Slabiky zavřené, čtení slov se zavřenou slabikou typu (les, 

pes...). Čtení slov s předložkami. Četba krátkého textu. 
  

- seřazuje obrázky podle dějové 
posloupnosti, 

- řadí věty podle časové posloupnosti 

Slova s dvojhláskou au, ou. Individuální přecházení k 

vázanému spojování slabik. Přímá řeč. 

Řazení vět podle časové posloupnosti. 

  

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk - 1. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Komunikační a slohová 

výchova 

- rozumí pokynům přiměřené 
složitosti 

Komunikace v různých situacích (pozdrav, oslovení, 

omluva, prosba, poděkování). Čtení obrázků zleva 

doprava, orientace na řádku, na stránce. 

OSV – sebepoznání 

a sebepojetí Prvouka 

- dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a 
pravidelné dýchání 

Nácvik přiměřeného tempa řeči, správného dýchání a 

pečlivé výslovnosti. 

 Hudební výchova 

- pokouší se ovládat základní hygienické 

návyky týkající se psaní, pokouší se o 

správný úchop psadla, snaží se dodržovat 
čitelnost psaného projevu 

Rozvíjení psychomotorických schopností a jemné 

pohybové koordinace (grafomotorické cviky) 

OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání 

Výtvarná výchova 

- pokouší se o psaní písmen a číslic, která 

umí číst 

Nácvik psaní.   

- pokouší se o opis, přepis, diktát 

písmen, slabik, popř. slov 
Psaní dosud probraných písmen, základních slabik, 

spojování slabik ve slova. 

 
Prvouka 

Jazyková 

výchova 

- pokouší se číst jednotlivá 

písmena 

Poznávání písmen abecedy v psané a tištěné formě 

pomocí obrázků (obrázková nápověda). 

OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání 

 

- rozděluje slova na slabiky 
Jazyková, sluchová, zraková příprava, analyticko – 

syntetická cvičení, dělení slov na slabiky. 
 Matematika 

- tvoří slova na danou hlásku, slabiku Analýza a syntéza slabiky s danou souhláskou.   

- čtení slov s otevřenou slabikou Slabika otevřená, slova z nich složená.   

Literární 

výchova 

- pokouší si zapamatovat a reprodukovat  

jednoduché říkanky a dětské básně 

Recitace krátkých říkadel a básní. 

OSV – komunikace 

EV – základní prvky 

verbální komunikace 

v mezilidských 

vztazích 

Výtvarná výchova 

Hudební výchova 

Prvouka 
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Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk - 2. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Komunikační a slohová 

výchova 

- rozumí písemným a mluveným pokynům 

přiměřeným tempem 

Procvičování různých komunikačních situací 

(pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování, 

vypravování, rozhovor, popis, postup práce). 

OSV – sebepoznání a 

sebepojetí 

- rozvoj schopností 

poznávání 

Výtvarná výchova 

Prvouka 

- respektuje základní komunikační 
pravidla v rozhovoru 

Výběr vhodných komunikačních prostředků a 

výrazů, zdvořilostní obraty (návštěva, telefonování, 

uvítání). 

EV – komunikace při 

vytváření výchovného 

kolektivu 

Prvouka 

- volí vhodné tempo řeči Nácvik přiměřeného tempa řeči, srozumitelný 

projev. 
  

- píše věcně i formálně správně jednoduchá 

sdělení 

Zdokonalování techniky psaní, plynulý a úhledný 

písemný projev, dodržování a upevňování 

hygienických návyků při psaní (adresa, dopis, přání, 

pozdrav, opisování, přepisování). 

 
Prvouka 

- seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti  

a vypraví podle nich jednoduchý příběh 

Vypravování podle obrázkové osnovy, vypravování 

pohádky, děje podle poslechu, doplňuje text podle 

obrázkové osnovy, seřazuje podle časové 

posloupnosti. 

OSV – kreativita Výtvarná výchova 

Jazyková výchova 

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

dlouhé a krátké samohlásky 

Slovo, slabika, hláska, sluchové rozlišení 

hlásek, hláska a písmeno, rozdělení na 

samohlásky, souhlásky, dvojhlásky, slabikotvorné 

r, 1, písmeno ě, tvrdé a měkké souhlásky, 

souhlásky znělé a neznělé – na konci a uprostřed 

slov. 

  

- posuzuje správný význam slov, 
porovnává a třídí slova podle obecného 

významu 

Slovní význam – nadřazený, podřazený, opačný, 

souřadný. 
  

- rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 
mluvčího 

Druhy vět: oznamovací, tázací, rozkazovací, přací. 

Určování správného znaménka na konci věty. Větná 

melodie. 

  

- rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Podstatná jména, slovesa, předložky, spojky.   

- spojuje věty do jednoduchých souvětí 
vhodnými spojkami 

Větné celky, věta jednoduchá, souvětí, spojení 

dvou a více vět v souvětí, spojovací výrazy. 
  

- odůvodňuje a píše i, í/y, ý po tvrdých a 
měkkých souhláskách, slova se slabikami 

dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, slova s u, ú, ů, 

velká písmena na začátku věty, velká 
písmena v typických případech vlastních 

jmen 

Psaní i, í/y, ý po tvrdých a měkkých 

souhláskách, písmeno ě, slova se slabikou dě, tě, 

ně, bě, pě, vě, mě. Psaní u, ú, ů. Psaní velkých 

písmen na začátku věty a vlastní jména. 

  

Literární 

výchova 

- pokouší se o čtení textu ve vhodném  

frázování v přiměřeném tempu 

Zdokonalování techniky čtení.   

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

Četba s porozuměním. Četba textu přiměřené 

náročnosti. 
OSV – kreativita 

Hudební výchova Výtvarná 

výchova 

- podle pokynů pracuje s literárním textem Reprodukce čteného textu. MKV – lidské vztahy  

- odlišuje vyjadřování v próze, ve verších, 

pohádce, vypravování 

Dramatizace textu, čtení po rolích.   

 

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk - 2. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Komunikační a slohová 

výchova 

- dbá na správnou výslovnost, 

tempo řeči a pravidelné dýchání 

Procvičování různých komunikačních situací (pozdrav, 

oslovení, prosba, poděkování). Chápání významu slov 

a sdělení. Rozšiřování aktivní i pasivní slovní 

zásoby. 

OSV – sebepoznávání 

a sebepojetí 

- rozvoj schopností 

poznávání 

EV – komunikace 

při vytváření 

výchovného kolektivu 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

- pokouší se psát a rozpoznávat 

písmena malé a velké abecedy 

Opakování písmen z 1. ročníku  Prvouka 
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- osvojuje si dovednost psaní slov, 
krátkých vět 

Spojování písmen ve slabiky, psaní slov, krátkých vět.   

- pokouší se o opis a přepis slabik, 
slov, jednoduchých vět 

Opisování psacího písma, přepis slabik, slov, 

jednoduchých vět. 
 Prvouka 

- snaží se o diktát slabik, slov 
Diktát slabik, slov. OSV – kreativita Výtvarná výchova 

Jazyková výchova 
- snaží se rozpoznávat písmena 

abecedy (malá, velká, tiskací, 

psací) 

Opakování a prohlubování učiva z 1. ročníku, 

dokončení nácviku zbývajících písmen abecedy. 
  

- pokouší se rozeznat délku 
samohlásek a souhlásky 

Rozvíjení fonetického vnímání, analýza, syntéza slov, 

délka, znělost.  
  

- pokouší se o čtení dvojslabičných 

i víceslabičných slov, 
jednoslabičných slov i vět 

Čtení dvojslabičných i víceslabičných slov složených 

z otevřené slabiky. Automatizace čtení jednoslabičných 

slov. Čtení zavřených slabik a dvouslabičných slov se 

zavřenou slabikou na konci. Čtení vět s jednoduchou 

skladbou a obsahem, přiměřeným schopnostem žáků. 

Obrázkové čtení. 

  

Literární výchova 

- pamatuje si a reprodukuje 

jednoduché říkánky a dětské básně 

Recitace krátkých říkadel a psaní. 

OSV – kreativita 

EV – základní prvky 

verbální komunikace 

v mezilidských 

vztazích 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

- reprodukuje krátký text podle 

otázek a ilustrací 

Vypravování pohádky, příběhu podle obrázkové 

osnovy. 

OSV – kreativita 

MKV – lidské vztahy 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk – 3. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Komunikační a slohová výchova 

- plynule čte s porozuměním textu 

přiměřeného rozsahu a náročnosti 

praktické čtení, technika čtení, čtení 
pozorné, plynulé 

MV – kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení 

Člověk a jeho svět 
Výtvarná výchova 

- porozumí písemným nebo 
mluveným pokynům přiměřené 

složitosti 

komunikační situace navozené mluveným 
nebo písemným pokynem (omluva, žádost, 

vzkaz, práva, oznámení) 

  

- respektuje základní komunikační 
pravidla v rozhovoru 

oslovení, zahájení a ukončení dialogu, 
střídání rolí mluvčího a posluchače v dialogu 

OSV – rozvoj 
schopnosti poznávání 

 

- pečlivě vyslovuje, opravuje svou 

nesprávnou nebo nedbalou 

výslovnost, v krátkých mluvených 
projevech správně dýchá a volí 

vhodné tempo řeči 

správné použití slovního přízvuku a vhodné 

intonace 

  

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

mimoškolních situacích 

výběr vhodných jazykových prostředků (řeč 

spisovná, hovorová) 

OSV – rozvoj 
schopnosti poznávání 

        -seberegulace a 

sebeorganizace 

 

- na základě vážných zážitků tvoří 
krátký mluvený projev 

vypravování, jednoduchý popis osoby 
  

- zvládá základní hygienické návyky 

spojené se psaním, píše správné tvary 
písmen a číslic, správně spojuje 

písmena a slabiky, kontroluje vlastní 

písemný projev 

automatizace psacího pohybu, odstraňování 
individuálních nedostatků písemného 

projevu, čitelný písemný projev 

  

- píše věcně i formálně správně 

jednoduchá sdělení 

pozvánka na oslavu narozenin, na školní 

akci, pohlednice apod 

  

- seřadí ilustrace podle dějové 

posloupnosti a vypráví podle nich 
jednoduchý příběh 

pohádky a jednoduché příběhy 

  

Jazyková výchova 

- rozlišuje zvukovou a grafickou 
podobu slova, čtení slova na hlásky, 

odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 

slabika, hláska, písmeno 

abeceda 

slovní přízvuk 

OSV – rozvoj 

schopnosti poznávání 

-psychohygiena 

Člověk a jeho svět 

- porovnává významy slov, zvláště 

slova opačného významu a slova 
významem souřadná, nadřazená a 

podřazená, vyhledává v textu slova 

příbuzná 

slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova 
opačného významu, slova příbuzná 
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- porovnává a třídí slova podle 

zobecněného významu – děj, věc, 

okolnost, vlastnost 

třídění slov podle významu   

- rozlišuje slovní druhy v základním 
tvaru 

- užívá v mluveném projevu správné 

gramatické tvary podstatných jmen, 
přídavných jmen a sloves 

ohebné a neohebné slovní druhy – přídavná 
jména, zájmena, příslovce 

podstatné jméno – rod, číslo, pád přídavné 

jméno, sloveso – osoba, číslo, čas přítomný 
 

  

- spojuje věty do jednodušších souvětí 

vhodnými spojkami a jinými 
spojovacími výrazy 

jednoduchá věta, souvětí, spojovací výrazy   

- rozlišuje v textu druhy vět podle 

postoje mluvčího a k jejich vytvoření 

volí vhodné jazykové i zvukové 
prostředky 

věta uvozovací, přímá řeč   

- odůvodňuje a píše správně: y/i po 

tvrdých a měkkých souhláskách i po 
obojetných souhláskách ve 

vyjmenovaných slovech 

vyjmenovaná slova, práce se skupinami slov 
s y/ý uvnitř slov příbuzných, předpona vy 

  

- dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo 

morfologický šev 

skupiny slov s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, ú/ů 

mimo morfologický šev 
  

- velká písmena na začátku věty a 

v typických případech vlastních jmen, 

osob, zvířat a místních pojmenování 

používání vlastních jmen – názvy měst, 

vesnic, řek, pohoří 
  

Literární výchova 

- čte a přednáší zpaměti ve vhodném 

frázování a tempu literární texty 
přiměřeného věku 

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

vyprávění 

četba uměleckých, populárních a naukových 

testů s důrazem na upevňování čtenářských 
dovednost návyků seznámení s poezií, 

prózou (pojmy báseň, rým, sloka, přednes; 
pohádka, povídka, postava, děj, prostředí) 

OSV – rozvoj 

schopnosti poznávání 
OSV – psychohygiena 

VMEGS – jsme 
Evropané 

Člověk a jeho svět 

Výtvarná výchova 

 

- pracuje tvořivě s literárním textem 

podle pokynů učitele a podle svých 
schopností 

vyhledávání v textu, reprodukce, dokončení 

příběhu, tvoření vlastního díla apod. 
Hádanka, lidová poezie, pohádka, pověst 

  

 

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk - 3. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy 

Komunikační a slohová výchova 

- rozlišuje věty, slova, slabiky, 
hlásky 

prohlubování a ukončování výcviku čtení, 

upevňovaní schopnosti rozpoznat větu, slovo, 
slabiku, hlásku, písmeno 

MV – kritické čtení a 

vnímání mediálních 
sdělení 

Člověk a jeho svět 

Výtvarná výchova 

- čte s porozuměním jednoduché 

texty 

čtení dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě, di-ti-ni, dy-ty-ny, 

důraz na zřetelné čtení, intonaci, čtení 

s porozuměním, čtení předložkových vazeb, 
orientace ve větě, v textu 

  

- píše písmena a číslice, dodržuje 

správný poměr výšky písmen ve 
slově, velikost, sklon a správné 

tvary písmen 

opakování a procvičování naučených písmen. 

Zpřesňování tvaru písmen a číslic (velikost, 
sklon, písma, správné spojování). Správnost 

poměru písma 

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 

 

- spojuje písmena a slabiky 
spojování písmen do slabik. Psaní podle 

diktátu (slabika, slovo, věta) 
  

- převádí slova z mluvené do 
psané podoby 

doplňování slov do textu 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání, seberegulace 

a sebeorganizace 

 

- zvládá základní hygienické 

návyky spojené se psaním 
psaní jednoduchých vět a slov   

- dodržuje správné pořadí písmen 

ve slově a jejich úplnost 
opisování textu, přepisování textu   

- opisuje a přepisuje krátké věty 
přepis krátkého a jednoduchého textu + jeho 

úprava 
  

Jazyková výchova 

- rozlišuje všechna písmena malé 
a velké abecedy 

opakování naučených písmen, zpřesňování 

tvarů, správného napojování, diakritická 
znaménka 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání 
         - psychohygiena 

Člověk a jeho svět 

 

- rozeznává samohlásky (odlišuje 

jejich délku) a souhlásky 

rozvoj fonetického vnímání (analýza, syntéza 

slov, délka a znělost) 
  

- tvoří slabiky 

otevřená slabika, jednoslabičná a víceslabičná 

slova složená z otevřených slabik, zavřená 
slabika, dvojslabičná slova se zavřenou 

slabikou na konci 

  



34 

 

- píše velká písmena na začátku 

věty a ve vlastních jménech 

jméno, příjmení, jméno kamaráda, členů 

rodiny, začátek a konec věty 
  

Literární výchova 

- pamatuje a reprodukuje 
jednoduché říkánky a dětské 

básně 

přednáší říkánky a krátké básničky 
s dramatizací a rytmizací 

EV – základní prvky 

verbální komunikace 

v mezilidských vztazích 

Hudební výchova 
Výtvarná výchova 

- reprodukuje krátký text podle 

otázek a ilustrací, při poslechu 

pohádek a krátkých příběhů 
udržuje pozornost 

Poslech předčítaného textu. Základní 

porozumění poslouchaného textu a reprodukce 
jeho obsahu, dramatizace pohádek, příběhů. 

Seznámení s literárními žánry: rozpočítadlo, 

hádanka, říkánka, báseň 

  

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk - 4. ročník  

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Jazyková výchova 
- porovnává význam slov, zvláště 

slova stejného nebo podobného 

významu a slova vícevýznamová 

slova jednoznačná, mnohoznačná, 

souznačná, protikladná, slova spisovná a 
nespisovná 

 Vv 

- seznamuje se se stavbou slova, 

rozlišuje kouřen, část příponovou a 

část předponovou 

část předponová, příponová, kořen slova, 
vyjmenovaná slova 

 Vv 

- určuje základní slovní druhy 
plnovýznamových slov a snaží se je 

používat v gramaticky správných 

tvarech 

určování slovních druhů (klademe důraz na 

poznávání podstatných jmen, přídavných 
jmen a sloves) 

 Tv, Vv 

- snaží se rozlišovat slova spisovná a 

jejich nespisovné tvary u podstatných 

jmen a sloves 

skloňování podstatných jmen, určování rodu, 
čísla, pádu, vzoru, časování sloves 

  

- učí se správně psát i nebo y 
v koncovkách podstatných jmen 

vzory podstatných jmen, psaní i nebo y 
v koncovkách podstatných jmen 

  

- vyhledává základní skladební 

dvojice 
podmět, přísudek   

Literární výchova 
- vyjadřuje své dojmy z četby a 

zaznamenává je (kresba) 

poslech literárních textů, vlastní četba, 

beseda o knize 
 Vv 

- volně reprodukuje text podle svých 
schopností 

tvořivá činnost, přednes, dramatizace, 
výtvarný doprovod 

 Vv 

- snaží se rozlišit různé typy 

uměleckých a neuměleckých textů 

poslech literárních textů, vlastní četba, 

beseda o knize 
  

- při jednoduchém rozboru literárních 
textů se snaží používat elementární 

literární pojmy 

základní literární pojmy (využití textů – 

čítanka, Čteme si a hrajeme si…) 
  

Komunikační a slohová výchova 
- čte s porozuměním přiměřeně 

náročné texty potichu i nahlas 

praktické čtení, technika čtení, čtení 

pozorné, plynulé (čítanka...) 
  

- učí se rozlišovat podstatné a 

okrajové informace 

čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací 

(čítanka, vlastivěda – dějiny) 

MV – vnímání autora 

mediálních sdělení. 

Vlastivěda – dějiny ČR 

Výtvarná výchova 

- posuzuje úplnost či neúplnost 

jednoduchého sdělení 

čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací 

(čítanka, vlastivěda – dějiny) 
  

- snaží se reprodukovat obsah 

přiměřeně složitého textu a 

zapamatuje si z něj podstatná fakt 

mluvený projev – dýchání, tvoření hlasu, 
výslovnost 

 Hudební výchova 

- učí se vést správně dialog, 

telefonický rozhovor 

jednoduchý rozhovor na dané téma, 
jednoduchý popis, reprodukce jednoduchých 

textů, využívání mimojazykových 

prostředků (mimika, gesta) 

  

- učí se rozlišovat spisovnou a 
nespisovnou výslovnost 

základní komunikační pravidla (oslovení, 

zahájení a ukončení dialogu, zdvořilé 

vystupování) 

  

- volí náležitou intonaci, přízvuk, 
tempo, pauzy podle svého 

komunikačního záměru 

jednoduchý rozhovor na dané téma, 

jednoduchý popis, reprodukce jednoduchých 

textů, využívání mimojazykových 
prostředků (mimika, gesta) 

  

- seznamuje se se správným psaním 

po stránce obsahové i formální 
jednoduché komunikační žánry 

texty – čítanka, učebnice vlastivědy (dějiny), 

„Čteme si a hrajeme si“…. 

písemný projev, čitelné a přehledné psaní, 
pozdrav z prázdnin, sestavení jednoduchého 

dopisy 

 
Vlastivěda – využití textů 

Matematika – slovní 
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Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk – 4. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Jazyková výchova 

- dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí 

druhy vět podle postoje mluvčího 

druhy vět  Vv 

- pozná podstatná jména a slovesa slovní druhy a tvary slov  Tv, Vv 

- rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné 
souhlásky, určuje samohlásky souhlásky 

zvuková stránka jazyka – sluchové 

rozlišení hlásek, výslovnost 

samohlásek a souhlásek 

  

- seřadí slova podle abecedy abeceda   

- správně vyslovuje a píše slova se 

skupinami hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě 
skupiny hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě   

- ovládá pravopis tvrdých a měkkých slabik 
pravopis měkkých a tvrdých 

souhlásek 
  

Literární výchova 

- dramatizuje jednoduchý příběh 

zážitkové čtení a naslouchání, 

dramatizace 

EV – základní prvky verbální 

komunikace v mezilidských 
vztazích 

Vv 

- čte krátké texty s porozuměním a 

reprodukuje podle jednoduché osnovy 
volná reprodukce přečteného textu EV – iniciativa Vv 

- rozlišuje pohádkové prostředí od reálného 
základní literární pojmy – pohádka, 
rozpočítadlo, hádanka, říkánka 

EV – elementární 
prosociálnost 

Hv 

- ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném 

textu 
zážitkové čtení   

Komunikační a slohová výchova 
- vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh 

podle přečtené předlohy nebo ilustraci a 

domluví se v běžných situacích 

základy techniky mluveného projevu, 

komunikační žánry, pozdrav oslovení, 
omluva, prosba 

MV – vnímání autora 

mediálních sdělení 
Vv 

- má odpovídající slovní zásobu 
k souvislému vyjadřování 

vyjadřování závislé na komunikační 
situaci 

EV – komunikace při 

vytváření výchovného 

kolektivu 

 

- v mluveném projevu volí správnou 
intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči 

základní komunikační pravidla – 
zdvořilé vystupování, oslovení 

  

- opisuje a přepisuje jednoduché texty základní hygienické návyky   

- píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery 

mezi slovy 

technika psaní, úhledný a čitelný 

písemný projev 
  

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk – 5. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy 

Jazyková výchova 

- porovnává významy slov, zvláště 

slova stejného nebo podobného 
významu a slova vícevýznamová 

slovní zásoba, význam slova, slova 
jednovýznamová a mnohovýznamová, 

antonyma, synonyma, homonyma 

  

- rozlišuje ve slově kořen, část 

příponovou, předponovou a 

koncovku 

stavba slova, slova příbuzná 

  

- určuje slovní druhy 

plnovýznamových slov a využívá je 

v gramaticky správných tvarech ve 
svém mluveném projevu 

tvarosloví (slovní druhy, tvary slov) 

  

- seznámí se se skloňováním 

podstatných a přídavných jmen 

podstatná jména (kategorie, skloňování, 

koncovky), přídavná jména (druhy, 

skloňování přídavných jmen tvrdých a 
měkkých – koncovky), slovesa (časování, 

kategorie) 

  

- rozlišuje slova spisovná a jejich 
nespisovné tvary 

význam slova, práce se slovníkem 
MV – práce v realizačním 
týmu 

 

- vyhledává základní skladební 

dvojici a v neúplné základní 
stavební dvojici označuje základ 

věty – přísudek 

věta, skladební dvojice, podmět a přísudek 

  

- píše správně po stránce obsahové i 

formální jednoduché komunikační 
žánry 

adresa, blahopřání, dopis, inzerát, vzkaz, 

krátké vypravování, jednoduchý popis 

OSV – mezilidské vztahy  

- sestaví osnovu vyprávění a na 

jejím základě vytváří krátký 
mluvený nebo písemný projev 

s dodržením časové posloupnosti 

základy techniky mluveného projevu, 

mimojazykové prostředky (mimika, gesta), 
základní hygienické návyky při psaní, 

technika psaní 

MKV – lidské vztahy  

Literární výchova 

- volně reprodukuje text podle 
svých schopností, pokouší se tvořit 

volná reprodukce přečteného nebo slyšeného 

textu, dramatizace 

MV – stavba mediálních 

sdělení 
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vlastní literární text na dané téma 

- rozlišuje různé typy uměleckých a 

neuměleckých textů 
próza, báseň, dramatizace 

MV – tvorba mediálního 

sdělení 

 

- při jednoduchém rozboru 

literárních textů používá 
elementární literární pojmy 

literární druhy a žánry (říkánka, hádanka, 
rozpočítadlo, pohádka, bajka, povídka, 

spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní 

představení, herec, režisér; verš, rým) 

  

 

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk – 5. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Jazyková výchova 

- správně vyslovuje a píše znělé a   

neznělé souhlásky 

párové samohlásky 

  

- seřadí slova podle abecedy abeceda   

- ovládá pravopis tvrdých a měkkých 

slabik 

měkké a tvrdé souhlásky – prohloubení 

učiva 

  

- pozná podstatná jména a slovesa slovní druhy – podstatná jména, slovesa    

Komunikační a slohová výchova 

- popíše jednoduché činnosti a děje 

mluvený projev – základy techniky 

mluveného projevu  

EV – komunikace při 
vytváření výchovného 

kolektivu 

Přírodověda 
Vlastivěda 

- píše správně a přehledně jednoduchá 

sdělení 

základní hygienické návyky, technika psaní, 

žánry písemného projevu: adresa, blahopřání 

vzkaz 

  

- píše čitelně, úpravně, ovládá hůlkové 

písmo 

technika psaní – úhledný, čitelný a přehledný 

písemný projev 

  

-tvoří otázky a odpovídá na ně 

základní komunikační pravidla – oslovení, 

zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí 

mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování 

EV – základní prvky 

verbální komunikace 

v mezilidských vztazích 

 

Literární výchova 

- vypráví děj zhlédnutého filmového 

nebo divadelního představení podle 
daných otázek 

volná reprodukce slyšeného textu, nebo 
zhlédnutého představení, dramatizace, 

vlastní výtvarný doprovod 

OSV – mezilidské 

vztahy 

 

- urči v přečteném textu hlavní 

postavy a jejich vlastnosti 
zážitkové čtení a naslouchání 

MV – stavba mediálních 

sdělení 
Výtvarná výchova 

- rozlišuje prózu a verše 

poslech literárních textů, základní literární 

pojmy – spisovatel, kniha, bajka, básník, 
báseň verš, rým 

MV – tvorba mediálního 
sdělení 

MV – práce 

v realizačním týmu 

 

 
 

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura – 6. ročník 

Komunikační a slohová výuka 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- učí se odlišovat ve čteném 

nebo slyšeném textu fakta od 

názorů a hodnocení 

praktické, věcné i prožitkové čtení 

praktické, věcné i kritické 

naslouchání 
mluvený projev 

ústní forma vypravování a 

pravopisu 

OSV – rozvoj schopnosti poznávání 
        -sebepoznání a sebepojetí 

         -kreativita 

MV – kritické čtení a vnímání  
mediálních sdělení 

 

- seznamuje se 
s kultivovanými a výstižnými 

jazykovými prostředky 

vhodnými pro danou 
komunikační situaci 

ústní forma vypravování a popisu, 
písemný projev – vypravování, 

popis, dopis, zpráva, oznámení, 

práce s odborným textem, stylizace 
souvislého textu 

OSV – komunikace 

         -rozvoj schopnosti poznávání 

         -sebepoznání a sebepojetí 
         -kreativita 

 

 

 

- v mluveném projevu využívá 

verbálních, nonverbálních a 
paralingválních prostředků 

řeči 

ústní forma vypravování a popisu 

OSV – komunikace 

        -rozvoj schopnosti          

poznávání 
       -sebepoznání a sebepojetí 

        -kreativita 

 

 

- analyzuje uspořádání 
informací v textu s ohledem 

na jeho účel 

práce s osnovou   

- pozoruje využití jazyka a 
stylu ke gramaticky i věcně 

správnému spisovnému 

projevu 

stylizace souvislého textu 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání 

         -kreativita 
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Jazyková výchova 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- seznamuje se s Pravidly 

českého pravopisu, se 
Slovníkem spisovné češtiny 

práce s jazykovými příručkami OSV – rozvoj schopnosti poznávání  

- správně třídí slovní druhy tvarosloví – ohebné slovní druhy OSV – rozvoj schopnosti poznávání  

- poznává vztahy gramatických 

jednotek 
skladba – věta jednoduchá OSV – rozvoj schopnosti poznávání  

- v písemném projevu zvládá 
pravopis lexikální, slovotvorný 

i morfologický 

vyjmenovaná slova, tvoření slov, 

hláskové skupiny, tvarosloví 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání  

 

Literární výchova 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- reprodukuje hlavní 

části přečteného textu 
literární besedy, vypravování OSV – kreativita  

- formuluje ústně dojmy 
ze své četby a z návštěvy 

divadelního představení 

literární besedy, společná návštěva 

divadelního představení 

OSV – kreativita 

         - mezilidské vztahy 

 

 

- rozlišuje základní 

literární druhy a žánry 

próza, poezie, drama, báje, pohádky, pověsti, 

balady povídky, ústní lidová slovesnost  
VMEGS – Evropa a svět nás zajímá 

D – počátky českého státu 

v pověstech 

Vko – otázky náboženství a 

víry 
Rv – zodpovědný postoj 

k životu 

- vyjmenuje základní 

představitele české 
literatury 19. století 

B. Němcová, K. J. Erben, A. Jirásek OSV – mezilidské vztahy 
Rv – zodpovědný postoj 

k životu 

- vyhledává v knihovně 

základní informace 

úvodní knihovnická lekce v žákovské 

knihovně 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání  

- tvořivě přistupuje 

k práci s literárním 

textem 

přednes literárních textů, volná reprodukce 
textu, záznam a reprodukce hlavních 

myšlenek, interpretace literárního textu, 

dramatizace, vytváření vlastních textů, 
vlastní výtvarný doprovod k lit. textům 

OSV – kreativita 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání 

Vv – knižní ilustrace a 
ilustrátoři 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk – 6. ročník – minimální doporučená úroveň 

Komunikační a slohová výuka  

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- čte plynule s porozuměním, učí se 

promyšleně reprodukovat text 

praktické, věcné i prožitkové 
čtení, praktické a věcné 

naslouchání 

OSV – rozvoj schopnosti poznávání 

 -sebepoznání a sebepojetí 
 

- učí se komunikovat v běžných 
situacích a v komunikaci ve škole 

užívat spisovný jazyk 

mluvený projev, ústní forma 

vypravování a popisu 

OSV – komunikace 
          -rozvoj schopnosti poznávání 

          -sebepoznání a sebepojetí 

          -kreativita 
EV – etické hodnoty 

 

 

- píše běžné písemnosti, podle 

předlohy sestaví vypravování, popis 

předmětu, dopis, zprávu, oznámení 

písemný projev – vypravování 
popis, dopis, zpráva, oznámení 

OSV – komunikace 

         - rozvoj schopnosti poznávání 
        - sebepoznání a sebepojetí 

        - kreativita 

 

- vypráví podle předem připravené 
osnovy 

práce s osnovou, vypravování OSV – kreativita  

- s vhodnou podporou 

pedagogického pracovníka písemně 

zpracuje zadané téma 

vypravování, popis, dopis 

OSV – rozvoj schopnosti poznávání 

         - kreativita 

 

 

 

Jazyková výchova 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- seznamuje se s Pravidly českého 
pravopisu 

práce s jazykovými příručkami 
OSV – řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

 

- správně třídí jednodušší slovní 

druhy, pozná podstatná jména, 

určí rod, číslo a životnost a časuje 
slovesa 

tvarosloví – ohebné slovní druhy OSV – kreativita  

- ovládá pravopis vyjmenovaných 

slov a souhláskových skupin 

vyjmenovaná slova, pravopis 

slovotvorný a morfologický 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání  

- rozlišuje spisovný a nespisovný 

jazyk 
úvod do jazyk OSV – rozvoj schopnosti poznávání  
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Literární výchova 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- učí se reprodukovat hlavní části 

přečteného textu 

literární besedy, vypravování OSV – kreativita 

EV – jedinečnost a identita člověka  

- ústně formuluje dojmy z četby a 

divadelního představení 

literární besedy, společná návštěva 

divadelního představení 

OSV – kreativita 

          - mezilidské  

             vztahy 
EV – aktivní naslouchání 

 

 

- seznamuje se se základními 
literárními druhy a žánry 

próza, poezie, drama, báje, 
pohádky, pověsti, balady, povídky 

MKV – lidské vztahy 

EV – podpora pozitivního působení 

televize a médií 

D – počátky českého státu 

v pověstech 

Vko – otázky náboženství a 
víry 

Rv – zodpovědný postoj 

k životu 

- s pomocí vyhledává potřebné 

informace v oblasti literatury, má 
pozitivní vztah k literatuře 

úvodní knihovnická lekce 

v žákovské knihovně (B. Němcová, 
K. J. Erben, A. Jirásek) 

OSV – mezilidské vztahy 

EV – pozitivní vzory vs. pochybné 
idoly 

Rv – zodpovědný postoj k 

životu 

 

 

vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura – 7. ročník  

Komunikační a slohová výuka 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- učí se ověřovat fakta pomocí 

otázek nebo porovnáním 

s dostupnými informačními 
zdroji 

praktické, věcné i kritické čtení 

praktické, věcné i kritické naslouchání 
mluvený projev využívaný při všech 

slohových útvarech, písemný projev 

využívaný při všech slohových útvarech 

OSV – komunikace 

         - rozvoj schopnosti 
poznávání 

EV – sexuální zdraví 

 

 

- snaží se využívat 
kultivovaně a výstižně 

jazykové prostředky vhodné 

pro danou komunikační situaci 

vypravování, popis uměleckého díla, 

charakteristika, výtah 

OSV – komunikace 
         - rozvoj schopnosti 

poznávání 

         - sebepoznání a sebepojetí 
         - kreativita 

         - poznávání lidí 

         - mezilidské vztahy 

Vv – vnímání uměleckého díla 

Vko – profesionální orientace 

- v mluveném projevu využívá 

verbálních, nonverbálních a 

paralingválních prostředků 
řeči 

vypravování 

OSV – komunikace 

         - sebepoznání a sebepojetí 

         - kreativita 
 

 

- uspořádá informace 

v jednoduchém textu 

s ohledem na jeho účel 

práce s osnovou OSV – kreativita  

- využívá poznatků o jazyce a 

stylu ke gramaticky i věcně 

správnému písemnému 
projevu 

stylizace souvislého textu 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání 

         - sebepoznání a sebepojetí 
         - kreativita 

 

 

Jazyková výchova 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- zdokonaluje se v práci 

s Pravidly českého pravopisu a 

se Slovníkem spisovné češtiny 

slovesa, pravopis velkých písmen, 
významosloví 

OSV – komunikace 

         - řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

 

- tvoří spisovné tvary slov a 
vědomě je používá ve vhodné 

komunikační situaci 

tvarosloví – ohebné, neohebné 

slovní druhy 
OSV – komunikace 

 

- poznává vztahy gramatických 

jednotek ve větě a souvětí 

skladba věty jednoduché, souvětí 

podřadné, druhy vedlejších vět 
 

 

 

Literární výchova  

Očekávané postupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- reprodukuje přečtený text literární besedy, vypravování OSV – kreativita  

- vyhledává základní rysy 
výrazného individuálního stylu 

autora 

J. Neruda, B. Hrabal, J. Welzl OSV – mezilidské vztahy 
 

- formuluje písemně dojmy ze své 
četby a z návštěvy divadelního 

představení 

literární besedy, společná návštěva 

divadelního představení 
OSV – kreativita 

 

- porovnává základní literární 
druhy a žánry a jejich funkci 

autorská a tradiční pohádka, lyrická a 

epická poezie, dobrodružná a 
humoristická literatura, lidová 

slovesnost, antický mytologie 

OSV – kreativita 

         - mezilidské vztahy 
         - komunikace 

VMEGS – Evropa a svět nás 
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zajímá 

MKV – multikultura 

- vyjmenuje základní 

představitele české literatury 19. a 
20. století 

J. K. Tyl, J. Neruda, B. Hrabal, O. Pavel  

 

- tvořivě přistupuje k práci 

s literárním textem 

přednes literárních textů, volná 

reprodukce textu, záznam a reprodukce 
hlavních myšlenek, interpretace 

literárního textu, vlastní výtvarný 

doprovod k literárním textům 

OSV – kreativita 
         - rozvoj schopnosti 

poznávání 

Vv – knižní ilustrace a 

ilustrátoři 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk – 7. ročník – minimální doporučená úroveň  

Komunikační a slohová výuka 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- čte plynule 

s porozuměním, 

reprodukuje text 

praktické, věcné a prožitkové čtení 

praktické a věcné naslouchání 

OSV – rozvoj schopnosti poznávání 

        - sebepoznání a sebepojetí 
 

- učí se komunikovat 

v běžných situacích a 

v komunikaci ve škole 
užívat spisovný jazyk 

mluvený projev 

OSV – komunikace 

         - rozvoj schopnosti poznání 
         - sebepoznání a sebepojetí 

         - kreativita 

EV – jedinečnost a identita člověka 

 

- píše běžné písemnosti, 

podle předlohy sestaví 

vypravování, popis 
uměleckého díla, 

charakteristika 

vypravování, popis uměleckého díla, 

charakteristika 

OSV – komunikace 

         - rozvoj schopnosti poznávání 

         - sebepoznání a sebepojetí 
         - kreativita 

EV – iniciativa a tvořivost 

 

- vypráví podle předem 
připravené osnovy 

práce s osnovou, vypravování OSV – kreativita  

- s vhodnou podporou 

pedagogického pracovníka 

písemně zpracuje zadané 
téma 

vypravování, popis uměleckého díla, 

charakteristika 

OSV – rozvoj schopnosti poznávání 
         - kreativita 

EV – pozitivní vzory vs. pochybné idoly  

 

 

Jazyková výchova 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- zdokonaluje se v práci s Pravidly 

českého pravopisu 

práce s jazykovými 

příručkami 

OSV – řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 
 

- pozná a určí ohebné slovní druhy, 

skloňuje podstatná a přídavná 
jména, pozná osobní zájmena, 

časuje slovesa, učí se rozpoznávat 

neohebné slovní druhy  

tvarosloví – ohebné i 

neohebné slovní druhy 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání  

- ovládá základní pravidla českého 

pravopisu 

pravopis i/y, velká písmena, 

shoda přísudku s podmětem 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání  

- správně píše slova s předponami a 

předložkami 
pravopis přepon, tvarosloví OSV – rozvoj schopnosti poznávání  

- rozeznává větné členy, rozeznává 

větu jednoduchou od souvětí 

skladba věty jednoduché, 

podmět a přísudek 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání  

 

Literární výchova 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- reprodukuje jednodušší přečtený 

text 
literární besedy OSV – kreativita 

 

- formuluje písemně dojmy 
z četby a divadelního představení 

literární besedy, návštěva 
divadelního představení 

OSV – kreativita 
EV – aktivní naslouchání 

 

- porovnává základní literární 

druhy a žánry 

moderní pohádka, antická 

mytologie, dobrodružná literatura 

OSV – rozvoj schopnosti  

poznávání 

 

- učí se vyhledávat potřebné 

informace v oblasti literatury, má 
pozitivní vztah k literatuře 

úvodní knihovnická lekce 

v žákovské knihovně, J. Neruda, 
J. K. Tyl 

OSV – kreativita 
         - mezilidské vztahy 

         - komunikace 

MKV – multikultura 
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Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura – 8. ročník 

Komunikační a slohová výuka 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy 

- porovnává subjektivní a 

objektivní sdělení a 

komunikační záměr partnera 
v rozhovoru 

praktické, věcné, kritické i 
prožitkové čtení 

praktické, věcné i kritické 

naslouchání 
práce s publicistickými texty 

 

OSV – rozvoj schopnosti  

poznávání 

         - sebepoznání a sebepojetí 
         - mezilidské vztahy     

 

- používá kultivované a 
výstižné jazykové prostředky 

vhodné pro danou jazykovou 

situaci 

mluvený projev, témata ke 

konverzaci, písemný projev – 

charakteristika literární postavy, 
subjektivně zabarvený popis, 

výklad, výtah 

OSV – komunikace 
         - rozvoj schopnosti  

poznávání 

         - sebepoznání a sebepojetí 
         - kreativita 

         - poznávání lidí 

         - mezilidské vztahy 

Hv – lidové písně, nářečí 
F, Ch, Př – laboratorní práce, 

odborný výklad 

 

- porovnává spisovný a 
nespisovný projev a hodnotí 

ho vzhledem ke 

komunikačnímu záměru 
mluvčího 

praktické, věcné i kritické 

naslouchání, mluvený projev, 

témata ke konverzaci 

OSV – komunikace 

         - rozvoj schopnosti  
poznávání 

         - sebepoznání a sebepojetí 

 

- v mluveném projevu využívá 

verbálních, nonverbálních a 
paralingválních prostředků 

řeči 

mluvený projev, témata ke 
konverzaci 

OSV – komunikace 

         - rozvoj schopnosti  
poznávání 

         - sebepoznání a sebepojetí 

 

- využívá základy studijního 
čtení – vyhledává klíčová 

slova, formuluje hlavní 

myšlenky v textu 

praktické, věcné i kritické čtení, 

práce s osnovou 

OSV – rozvoj schopnosti poznávání 

         - sebepoznání a sebepojetí 
F, Ch, Př – odborný výklad 

- uspořádá informace v textu 
s ohledem na jeho účel, 

uplatňuje zásady mezivětného 

navazování textu 

práce s osnovou   

- využívá poznatků o jazyce a 

stylu ke gramaticky i věcně 

správnému písemnému 
projevu 

charakteristika literární postavy, 
subjektivně zabarvený popis, 

výtah, výklad 

OSV – komunikace 

         - rozvoj schopnosti  

poznávání 
         - sebepoznání a sebepojetí 

         - kreativita 

         - poznávání lidí 
         - mezilidské vztahy 

 

- snaží se rozpoznávat 

manipulativní komunikaci 

v masmédiích a zaujímá k ní 

kritický postoj 

praktické, věcné, kritické i 

požitkové čtení 

praktické, věcné i kritické 
naslouchání 

práce s publicistickými texty 

MV – kritické čtení a vnímání  

mediálních sdělení 

MV – interpretace vztahu  

mediálních sdělení a reality 

       - fungování a vliv médií ve 
společnosti 

 

 

Jazyková výchova 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- spisovně vyslovuje česká a běžně 

používaná cizí slova 

výslovnost, pravopis a skloňování 

přejatých slov 

OSV – komunikace 

VMEGS – Evropa a svět nás  
zajímá 

 

- rozlišuje a příklady v textu 

dokládá nejdůležitější způsoby 
obohacování slovní zásoby a zásady 

tvoření českých slov 

slovní zásoba a tvoření slov   

- seznamuje se s dalšími slovníky a 

příručkami 

Slovník cizích slov, naučné 

slovníky, encyklopedie 
  

- rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě a 

souvětí 

druhy vět, souvětí souřadné a 
podřadné, přístavek 

  

- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, 
obecnou češtinu a zdůvodní její 

využití 

útvary českého jazyka a jazyková 

kultura 
 Hv – lidové písně a nářečí 

 

Literární výchova 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla 
literární besedy   

- rozlišuje literaturu hodnotnou a 

konzumní, svůj názor podloží 

argumenty 

práce s knihou a časopisem   

- uvádí výrazné představitele 
základních literárních druhů a 

žánrů, uvádí základní literární 

směry a jejich významné 

poezie – K. J. Erben, K. H. Mácha, 
K. H. Borovský, J. V. Sládek, J. 

Vrchlický, P. Bezruč 

renesance – G. Boccaccio, W. 

OSV – komunikace 
         - mezilidské vztahy 

         - kreativita 

VMEGS – Evropa a svět nás 

D – národní obrození, 
renesance, romantismus, 

realismus 
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představitele v české i světové 

literatuře 19. století 

Shakespeare, M. Cervantes 

romantismus – A. S. Puškin, K. H. 

Mácha, K. J. Erben 

realismus – Ch. Dickens, A. P. 

Čechov, K. H. Borovský, B. 

Němcová 

zajímá 

- porovnává různá ztvárnění téhož 
námětu v literárním, dramatickém i 

filmovém zpracování 

B. Němcová, k. J. Erben, K. H. 

Mácha 
 Hv – melodram 

- tvořivě přistupuje k práci 

s literárním textem 

přednes literárních textů, volná 
reprodukce textu, záznam a 

reprodukce hlavních myšlenek, 

interpretace literárního textu. 
Dramatizace, vytváření vlastních 

textů, vlastní výtvarný doprovod 

k literárním textům 

OSV – kreativita 

         - rozvoj schopnosti  
poznávání 

Vv – knižní ilustrace a 

ilustrátoři 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk – 8. ročník – minimální doporučená úroveň 

Komunikační a slohová výuka 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- čte plynule s porozuměním, 

reprodukuje text 

praktické, věcné a prožitkové 

čtení 
praktické a věcné naslouchání 

OSV – rozvoj schopnosti poznávání 

         - sebepoznání a sebepojetí 
 

- komunikuje v běžných situacích, 

v komunikaci ve škole se snaží 

užívat spisovný jazyk 

mluvený projev 

OSV – komunikace  

         - rozvoj schopnosti poznávání 
         - sebepoznání a sebepojetí 

         - kreativita 

 

- píše běžné písemnosti, podle 

předlohy popíše osoby a literární 
postavy, přírodní jevy 

charakteristika, líčení 

OSV – komunikace  
         - rozvoj schopnosti poznávání 

         - sebepoznání a sebepojetí 

         - kreativita 

 

- s vhodnou podporou 

pedagogického pracovníka písemně 
zpracuje zadané téma 

výtah, výklad 

 
OSV – komunikace 

         - rozvoj schopnosti poznávání 

         -sebepoznání a sebepojetí 

 

 

Jazyková výchova 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- orientuje se v Pravidlech českého 
pravopisu 

práce s jazykovými příručkami 
OSV – řešení problému a rozhodovací 
dovednosti 

 

- pozná a určí slovní druhy, 

skloňuje podstatná a přídavná 

jména, pozná osobní zájmena a 
číslovky, časuje slovesa 

tvarosloví OSV – rozvoj schopnosti poznávání 

 

- ovládá základní pravidla českého 

pravopisu 

velká písmena, shoda přísudku 

s podmětem 

OSV – rozvoj schopnosti poznávání 

         - sebepoznání a sebepojetí 

 

- rozpoznává základní větné členy, 
rozpoznává větu jednoduchou a 

souvětí 

skladba věty jednoduché 
OSV – komunikace 
         - rozvoj schopnosti poznávání 

         - sebepoznání a sebepojetí 

 

 

Literární výchova  

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- orientuje se v literárním textu, 

nachází jeho hlavní myšlenku 

vývoj literatury, literatura 19. 

století 
OSV – kreativita  

- ústně formuluje dojmy z četby, 
divadelního nebo filmového 

představení 

literární besedy, návštěva 

divadelního představení 

OSV – kreativita 

EV – aktivní naslouchání 
 

- uvádí výrazné představitele 

základních literárních druhů a žánrů 

K. J. Erben, K. H. Mácha, B. 

Němcová, K. H. Borovský 

OSV – komunikace 

         - mezilidské vztahy 
         - kreativita 

VMEGS – Evropa a svět nás  

zajímá 

D – národní obrození, 

romantismus, realismus 

- učí se vyhledávat potřebné 

informace v oblasti literatury, má 

pozitivní vztah k literatuře 

práce v žákovské knihovně, 
literatura 19. století 

OSV – kreativita 

         - mezilidské vztahy 
         - komunikace 

MKV – multikultura 
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Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura – 9. ročník 

Komunikační a slohová výchova  

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- odlišuje ve slyšeném nebo čteném 

textu fakta od názorů a hodnocení, 

ověřuje fakta pomocí otázek nebo 
porovnáváním s dostupnými 

informačními zdroji 

praktické, věcné i kritické čtení 

praktické věcné i kritické 
naslouchání 

OSV – komunikace 
         - rozvoj schopnosti  

           poznávání 

         - sebepoznání a sebepojetí 
         - kreativita 

         - kooperace  

 

Rv – osobnost člověka 

F, Ch, Př – výklad určitého jevu, 
laboratorní práce 

- rozlišuje subjektivní a objektivní 

sdělení a komunikační zájem 

partnera v rozhovoru 

písemný projev – vypravování, 

popis pracovního postupu, úvaha, 

práce s publicistickými texty 

  

- dorozumívá se kultivovaně, 
výstižně, jazykovými prostředky 

vhodnými pro danou komunikační 

situaci 

mluvený projev, témata ke 

konverzaci, diskuze 

OSV – komunikace 

         - rozvoj schopnosti  
           poznávání 

 

- odlišuje spisovný a nespisovný 

projev a vhodně užívá spisovné 

jazykové prostředky vzhledem ke 
svému komunikačnímu záměru 

výklad, referát, životopis 
OSV – komunikace 
         - rozvoj schopnosti  

            poznávání 

 

- v mluveném projevu využívá 

verbálních, nonverbálních a 

paralingválních prostředků řeči 

mluvený projev, témata ke 

konverzaci, diskuze 

OSV – komunikace 

         - rozvoj schopnosti  

            poznávání 

 

- zapojuje se do diskuse, řídí ji a 

využívá zásad komunikace a 

pravidel dialogu 

diskuse, referát OSV – kreativita  

- vytvoří koherentní text 

s dodržováním pravidel 

mezivětného navazování 

stylizace souvislého textu OSV – kreativita  

- využívá poznatků o jazyce a stylu 
k tvořivé práci s textem nebo k 

vlastnímu tvořivému psaní na 

základě svých dispozic a osobních 
zájmů 

olympiáda v ČJ   

- snaží se rozpoznávat 

manipulativní komunikaci 

v masmédiích a zaujímá k ní 
kritický postoj 

práce s publicistickými texty 

OSV – fungování a vliv médií ve 

společnosti 
         - stavba mediálních sdělení 

         - tvorba mediálních sdělení 

MV – kritické čtení a vnímání  
mediálních sdělení 

        - interpretace vztahu  

mediálních sdělení a reality 

 

 

Jazyková výchova 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- rozpozná přenesená 

pojmenování, zvláště ve 

frazémech 

významosloví 

OSV – komunikace 

         - rozvoj schopnosti          

           poznávání 
         - řešení problémů a  

           rozhodovací dovednosti 

         - kreativita  

 

- samostatně pracuje s dalšími 

slovníky a příručkami 

Pravidla českého pravopisu, 
Slovník spisovné češtiny,  

Slovník cizích slov, Cvičebnice 9. 

ročník  

OSV – řešení problémů a  

rozhodovací dovednosti 
 

- využívá znalosti o jazykové 

normě při tvorbě vhodných 

jazykových projevů podle 
komunikační situace 

témata ke konverzaci, stylizace 

souvislého textu 

OSV – komunikace 

         - kreativita 
 

- v písemném projevu zvládá 

pravopis, syntaktický ve větě 

jednoduché i v souvětí 

složitá souvětí, čárka ve větě 

jednoduché i souvětí 
  

 

Literární výchova 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- interpretuje vlastními slovy 
smysl literárního díla 

literární besedy 
MKV – kulturní diference 
          - lidské vztahy  

 

- formuluje své názory na literární 
dílo 

literární besedy 

OSV – kreativita 

         - hodnoty, postoje 
         - praktická etika 

 

- rozpoznává základní rysy 

výrazného individuálního stylu 

autora 

J. Hašek, K. Čapek, K. Werich, B. 
Hrabal, S+Š, Divadlo JC 

VMEGS – Evropa a svět nás 
zajímá 

 

- tvoří vlastní literární text podle 

svých schopností a na základě 

literární besedy, slohová práce – 

pohádka, povídka 
OSV – kreativita  
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osvojených znalostí základů 

literární teorie 

- uvádí významné představitelé 
české i světové literatury 20. 

století  

J. Hašek, K. Čapek, J. Wolker, 

V+W, V. Nezval,  
J. Seifert,  

O. Olbracht, O. Pavel, B. Hrabal, E. 

Hemingway 

 
D – základní poznatky o dění ve 

20. století 

- vyhledává informace 

v knihovně i v dalších 
informačních zdrojích 

úvodní knihovnická lekce, literární 

besedy 

OSV – komunikace 

         - rozvoj schopnosti  

poznávání 
         - řešení problémů a  

rozhodovací dovednosti 

 

- tvořivě přistupuje k práci 
s literárním textem 

přednes literárních textů, volná 

reprodukce textu, záznam a 
reprodukce hlavních myšlenek, 

interpretace literárního textu, 

dramatizace, vytváření vlastních 
textů, vlastní výtvarný doprovod 

k literárním textům 

OSV – kreativita 

         - rozvoj schopnosti  

poznávání 

Vv – knižní ilustrace a ilustrátoři 

 
Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk – 9. ročník – minimální doporučená úroveň 

Komunikační a slohová výuka 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- čte plynule s porozuměním, 

reprodukuje text 

praktické a věcné čtení 

praktické a věcné naslouchání 

OSV – rozvoj schopnosti poznávání 

         - sebepoznání a sebepojetí 
 

- komunikuje v běžných 
situacích, v komunikaci ve škole 

užívá spisovný jazyk 

mluvený projev 

OSV – komunikace 
         - rozvoj schopnosti poznávání 

         - sebepoznání a sebepojetí 

         - kreativita 
EV – základní prvky verbální 

komunikace 

 

- píše běžné písemnosti, podle 

předlohy sestaví vlastní životopis 
a napíše žádost, popíše děje, jevy, 

osoby, pracovní postup 

životopis, žádost, popis 
pracovního postupu, 

charakteristika 

OSV – komunikace 

         - rozvoj schopnosti poznávání 
         - sebepoznání a sebepojetí 

         - kreativita 
EV – stavba mediálních sdělení 

Rv – osobnost člověka 

- vypráví podle předem 

připravené osnovy 
práce s osnovou OSV – kreativita  

- s vhodnou podporou 
pedagogického pracovníka 

písemně zpracuje zadané téma 

vypravování, úvaha 
OSV – rozvoj schopnosti poznávání 

        - kreativita 
 

 

Jazyková výchova 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- orientuje se v Pravidlech 

českého pravopisu 
práce s jazykovými příručkami 

OSV – řešení problémů a  

rozhodovací dovednosti 
 

- pozná a určí slovní druhy, 
skloňuje podstatná a přídavná 

jména, pozná osobní zájmena a 

časuje slovesa 

tvarosloví OSV – rozvoj schopnosti poznávání  

- ovládá základní pravidla 
českého pravopisu 

velká písmena, interpunkce OSV – rozvoj schopnosti poznávání  

- rozlišuje spisovný a nespisovný 

jazyk 
útvary českého jazyka OSV – rozvoj schopnosti poznávání  

- rozeznává větu jednoduchou od 
souvětí 

skladba vět a souvětí 
základní skladební dvojice 

OSV – rozvoj schopnosti poznávání  

 

Literární výchova  

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- orientuje se v literárním textu, nachází 

jeho hlavní myšlenku 
literatura 20. století 

OSV – kreativita 

EV – etické hodnoty 
 

- ústně formuluje dojmy z četby, 
divadelního nebo filmového 

představení 

literární besedy, 
pravidelná divadelní 

představení 

OSV – kreativita 
D – základní poznatky o dění ve 

20. století 

- rozezná základní literární druhy a 

žánry 
teorie literatury 

OSV – rozvoj schopnosti poznávání 

         - řešení problémů a  
rozhodovací dovednosti  

 

- dokáže vyhledat potřebné informace 

v oblasti literatury, má pozitivní vztah 
k literatuře 

práce v žákovské 

knihovně, literatura 20. 
století 

OSV – kreativita 
         - mezilidské vztahy 

         - komunikace 

MKV – multikulturalita 
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Řečová výchova 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Řečová výchova je samostatný předmět. RVP ZV tento vyučovací předmět nepojmenovává. 

Svým obsahem je zařazen do vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 

Řečová výchova se vyučuje na 1. stupni. Žáci nejsou v předmětu hodnoceni. Hodnocení 

probíhá v rámci předmětu Český jazyk a literatura. 

Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. 

Jednou z klíčových podmínek pro úspěšný průběh vzdělávání v rámci daného typu školy je 

přijetí každého žáka s určitým postižením či znevýhodněním spolužáky. Úroveň řečových 

schopností je také jedním z důležitých indikátorů psychické a fyzické zralosti dítěte při jeho 

nástupu do školy. 

V praxi se pedagogové a další odborníci setkávají se vzrůstajícím počtem poruch komunikace 

u dětí. Příčiny jsou nejen ve vlastním postižení, v nesprávném řečovém vzoru či v nižší 

sociokulturní úrovni rodiny, ale současná doba navíc nabízí stále širší využívání moderních 

technologií v oblasti komunikace, což s sebou nese výhody, ale i určité problémy. 

Řečová výchova jako samostatný předmět rozvíjí u žáků správné používání spisovného 

jazyka, který je předpokladem aktivního zapojení do života. Vzhledem k individuálním 

řečovým schopnostem dětí s lehkým mentálním postižením je nezbytný individuální přístup, 

tj. rozvíjení a budování řeči přiměřeně věku, schopnostem a potřebám dítěte. Rozvíjí 

přirozenou spontaneitu dítěte v konkrétních situacích, zlepšuje mluvní pohotovost a slovní 

zásobu. Řečová výchova je nezbytná při méně závažných vadách a poruchách řeči. Hodinová 

dotace předmětu je v 1. - 2. ročníku 2 hodiny týdně, ve 3. - 4. ročníku 1 hodina týdně a je 

čerpána z disponibilní časové dotace. 

Je možné pracovat s celým kolektivem třídy, se skupinou nebo dvojicí žáků i individuálně 

s jednotlivými žáky. 

Individuální péče  

• diagnostické činnosti 

• edukace případně reedukace řeči 

• rozvoj fonematického sluchu 

• rozvoj motorických dovedností 

 

Skupinová péče  

• rozvoj jemné motoriky a pohybových dovedností s mluvním doprovodem  

• gymnastika mluvidel 

• průpravná artikulační cvičení 

• dechová cvičení, rytmizace, zpěv, vyprávění, dramatizace, modelové komunikační 

situace 

• rozvoj slovní zásoby 

• naslouchání – cvičení koncentrace 

Dechová cvičení 
Dechová cvičení působí jako prevence nežádoucích jevů např. arytmie dýchání, mluvení 
při vdechu atd. Provádí se pohybovými aktivitami celého těla nebo částí těla, v klidu 
a uvolnění. 
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Cvičení zaměřená na rozvíjení pohyblivosti řečových orgánů 

Tato cvičení jsou vhodná pro žáky se zhoršenou motorikou artikulačních orgánů. Protože tito žáci 

většinou nedokáží ovládat mluvidla podle slovní instrukce, je nezbytné pracovat nejdříve 

individuálně před logopedickým zrcadlem. 

Cvičení na rozvíjení pohyblivosti řečových orgánů se zaměřuje na rty, dolní čelist, jazyk a měkké 

patro. 

 

 

Cvičení rytmická 

Rytmus je složkou komplexního projevu hybného a zvukového, nikoliv izolovanou funkcí. Proto 

se v řečové výchově rytmus spojuje s pohyby tělesnými i mluvními. Rytmizační hry, spojené 

s mluvními podněty i mluvními reakcemi, se konají v kolektivu. Zlepšují celkový tělesný stav, 

aktivují senzomotorickou pohotovost, podporují sebevědomí a zvyšují chuť ke komunikování. 

Pohybové cviky v rámci ŘV 

Vhodná jsou tělesná cvičení, tanečky nebo pohybové hry s mluvním nebo zpěvním doprovodem 

odstraňující únavu žáků a přinášející pocit radosti v hodině ŘV. Tyto pohybové cviky mohou být 

zařazeny ve všech částech hodiny ŘV. 

Reprodukce textu 

Reprodukcí textu pak procvičují paměť, motoriku mluvidel, stimulují koncentraci. Rytmické 

texty odstraňují spasticidu mluvidel u žáků, líbivá a veselá melodie písniček působí 

na pozitivní cítění dětí, zlepšuje dobrou náladu a pocit z činnosti. 

Dramatizace  

Dramatizací jednoduchého textu pohádky nebo příběhu procvičují komunikační pohotovost, 

tvorbu otázek i odpovědí, ale získají i částečný přehled o literatuře. Rozšiřují si aktivní i pasivní 

slovní zásobu. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí  

Kompetence k učení 

• žáci pracují s knížkami a učebními pomůckami  

• poznávají vlastní pokroky ve vyjadřování a výslovnosti  

• rozšiřují si slovní zásobu 

 

Kompetence k řešení problémů 

• žáci dokážou popsat problémové situace 

• nenechají se odradit nezdarem při špatné výslovnosti, učitel žákům citlivě pomáhá 

 

Kompetence komunikativní 

• žáci si postupně rozšiřují slovní zásobu ve všech oblastech vzdělávání 
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• vyjadřují se srozumitelně, dokážou vést přiměřeně věku rozhovor, používají věty, 

správně intonují 

• zlepšením komunikativních dovedností žáci vytvářejí plnohodnotné vztahy k ostatním 

lidem 

 

Kompetence sociální a personální 

• správnou výslovností posilují své sebevědomí 

• při společných činnostech respektují své spolužáky 

 

Kompetence občanské 

• učitel vytváří u žáků pozitivní vztah ke komunikaci 

• učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

Kompetence pracovní 

• při práci se zohledňují rozdíly v individuálních schopnostech žáků 

• žáci si rozvíjí slovní zásobu týkající se běžných profesí 
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Anglický jazyk 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

 Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace 

při kontaktu s lidmi z různých částí světa a pro práci s počítačem a internetem. Je kladen důraz 

na rozvoj komunikačních jazykových dovedností a jejich praktickou využitelnost doma 

i v zahraničí, také má za cíl rozšířit možnosti žáků v používání informačních a komunikačních 

technologií, jejichž pracovním jazykem je nejčastěji jazyk anglický. Žáci jsou vedeni 

k samostatnému učení a sebehodnocením, plánováním a sledováním pokroku v cizím jazyce se 

stávají spoluodpovědnými za výsledky vlastního učení. 

 Výuka anglického jazyka probíhá v kmenové třídě, v jazykové učebně nebo počítačové 

učebně. Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. 

 Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem 

(např. skupinová práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, 

individuální výuka, projekty, frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí 

se vhodné učební strategie, na jejichž formulování se mohou podílet i žáci. Žákům jsou nabízeny 

i rozšiřující aktivity, např. soutěže, výlety, divadelní představení. 

 Na 1. stupni se jedná především o probuzení zájmu o učení se cizímu jazyku a vytváření 

pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Věnuje se pozornost všem řečovým dovednostem 

a využívají se aktivizující metody. Cizojazyčné vzdělávání na 1. stupni vede k dosažení úrovně 

A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a lze jej shrnout následovně: 

 Žák se dovede účastnit velmi jednoduché interakce, klást a odpovídat na velmi 

jednoduché dotazy o něm samém, o tom, kde žije, co má, o lidech, které zná; dovede formulovat 

velmi jednoduché výpovědi/tvrzení o bezprostředních skutečnostech a na podobné 

výpovědi/tvrzení reagovat. Ve vzdělávací oblasti žák rozumí a vhodně odpovídá na jazyk 

používaný učitelem v rámci výuky (např. požádat o pero, knihu, odskočit si...) a porozumět 

odpovědím, které jsou formulovány pomalu a zřetelně, případně i zopakovány. Dovede číst 

zprávy, nápisy a opsat věty související s výukou a vykonat pokyny související se školními 

aktivitami.  

Na konci 1. stupně žák: 

• Účastní se jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů a používá při tom jednoduchá 

slovná spojení a otázky o osobních a blízkých tématech či činnostech.  

• Sdělí ústně základní informace o sobě, dalších osobách pomocí slovních spojení 

a jednoduchých vět. 

• Popíše ústně sebe, další osoby, zvířata, předměty a činnosti pomocí slovních spojení 

a jednoduchých vět. 

• Rozumí známým slovům, základním frázím, smyslu jednoduchých vět a krátkých textů 

týkajících se témat z jeho života, zvláště mají-li vizuální podporu. 

• Píše jednoduchá slovní spojení a věty týkající se jeho života. 
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Na II. stupni se pokračuje v rozvíjení všech jazykových dovedností. Ve výuce jsou 

používány také autentické materiály nebo adaptované materiály pro danou jazykovou úroveň.  

 

Cizojazyčné vzdělávání na II. stupni vede k dosažení úrovně A2 podle Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky a lze jej shrnout následovně: 

Žák ovládá většinu (základních) společenských funkcí, např. dovede používat jednoduché 

každodenní zdvořilostní obraty pro komunikaci s lidmi kolem sebe; dovede pozdravit, zeptat se, 

jak se lidé mají a reagovat na novinky; zvládne velmi krátkou společenskou výměnu; dovede 

klást otázky na povolání a volnočasové aktivity a na podobné otázky odpovídat; dovede pozvat 

a na pozvání reagovat; dovede diskutovat o tom, co se bude dělat, kdy a kde se s někým sejde; 

dovede učinit nabídku a na nabídku reagovat. 

Na konci II. stupně žák: 

• Komunikuje v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou 

výměnu informací o známých tématech a činnostech. 

• Popíše jednoduchým způsobem osoby, místa a věci ze svého každodenního života. 

• Rozumí promluvě a konverzaci, pokud je řeč pomalá a zřetelná. 

• Rozumí nejdůležitějším konkrétním informacím v jednoduchých poslechových textech 

na běžná témata. 

• Rozumí tématu a obsahu krátkých jednoduchých textů. 

• Vyhledá konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých psaných textech na běžná 

témata. 

• Píše jednoduché krátké texty týkající se osob, míst a věcí z jeho každodenního života. 

 

Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi 

a problémy současného světa. Jedná se o následující průřezová témata: 

• Osobnostní a sociální výchova (OSV): Sociální rozvoj – komunikace, mezilidské vztahy; 

osobnostní rozvoj – Rozvoj schopnosti poznávání, kreativita; 

• Multikulturní výchova (MKV): Lidské vztahy; Kulturní diference; Multikulturalita; 

• Výchova demokratického občana (VDO): Občan, občanská společnost a škola; 

• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Jsme Evropané; 

Objevujeme Evropu a svět 

• Mediální výchova (MV): Kritické čtení a vnímání mediálního čtení; 

• Enviromentální výchova (EnV): Vztah člověka k prostředí; Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie používané k dosažení klíčových kompetencí 

 Rozvoj klíčových kompetencí v cizojazyčné výuce je přirozeným procesem. Žáci rozvíjejí 

nejen komunikativní kompetenci, která je podstatou jazykové komunikace, nýbrž také poznávají 

strategie učení a praktické propojení jazykových dovedností s pracovním a společenským 

životem. Po utváření a rozvíjení klíčových kompetencí učitelé využívají rozmanité postupy, 

metody a formy práce vycházející z principů výuky anglického jazyka. 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 
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Učitel: 

• seznamuje žáky s různými strategiemi učení se anglickému jazyku a způsoby 

procvičování si a rozvíjení jazykových dovedností; 

• vede žáky k tomu, aby přezkoumávali své silné a slabé stránky učení se anglickému 

jazyku zvláště ve vztahu k jednotlivým jazykovým dovednostem a prostředkům;  

• rozpoznávali překážky a problémy v učení, přijímali podporu, rady, zpětnou vazbu 

i kritiku a vytvořili si plán dalšího zlepšování; 

• vede žáky k aktivnímu využívání různých nástrojů, zvláště online nástrojů, 

pro procvičování si jazykových prostředků a dovedností. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence a řešení problémů 

Učitel: 

• vede žáky k tomu, aby rozpoznali jazykovou situaci/problém, v čem je podobná 

či obdobná s dříve známými situacemi, a určí, v čem se liší a v čem se shodují; 

• motivuje žáky k tomu, aby při řešení jazykového problému/situace předvídali, jaké 

problémy by mohly nastat; 

• předkládá žákům aktivity, v nichž se žáci učí posoudit, zda mohou jednoduchý/známý 

jazykový problém nebo situaci vyřešit s tím, co vědí a rozhodnout se, které jazykové 

znalosti a dovednosti jsou nutné k řešení situace; 

• podporuje žáky ve vyhodnocování různých vlastních i předložených variant řešení; 

• motivuje žáky k změnám a úpravám svých odpovědí na základě nových jazykových 

zjištění a porozumění. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

Učitel: 

• předkládá žákům takové anglické texty či promluvy, v nichž rozpoznají hlavní téma 

a obsah a určí klíčová slova; 

• vede žáky k tomu, aby si k tématu z různých zdrojů vybrali takové informace, které podle 

svého úsudku potřebují k dalšímu řešení jazykového úkolu; 

• motivuje žáky k vyjadřování se v anglickém jazyce tak, aby jim ostatní rozuměli, 

používali pro to jednoznačná a výstižná slova a slovní spojení; stavěli souvislé 

a přehledné věty a souvětí, popřípadě nacházeli jiné výrazy, kterými ostatním lépe 

vysvětlí, co mají na mysli; 

• vede žáky k logickému uspořádání informací podle časových a dějových souvislostí; 

• vede žáky k vyjádření uceleného písemného sdělení, se souvislou stavbou vět a krátkého 

textu; 

• vede žáky k tomu, aby před známým i neznámým publikem přednesli své sdělení uceleně 

a srozumitelně; připraví si a použijí poznámky tak, aby to jejich vystupování nerušilo; 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel: 

• předkládá žákům takové aktivity, v nichž se učí analyzovat ve skupině problémovou 

jazykovou úlohu a určit si, co je úkolem; 
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• vede žáky k tomu, aby při neporozumění výrazu si mezi sebou pomáhali, vzájemně 

komunikovali a využívali slovník; 

• vede žáky k tomu, aby ochotně pomohli spolužákovi, který nerozumí anglickému výrazu; 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel: 

• vede žáky k vyjadřování svých vlastních pocitů prostřednictvím anglického jazyka 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel: 

• zadává žákům úkoly, v nichž se učí naplánovat řešení úkolu a rozdělit jazykovou činnost 

do jednotlivých kroků vedoucích k výsledku; 

• motivuje žáky k reálnému odhadu svých možností v anglickém jazyce (co dokáží 

a za jakých podmínek); 

• vede žáky k tomu, aby si vytvářeli své vlastní jazykové portfolio. 
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Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk – 3. ročník  

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Řečové dovednosti 

- rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovností, reaguje 

na ně verbálně i neverbálně 

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, 
se kterými se v průběhu výuky setkal 

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

psaného a mluveného textu, který je 
pronášen pomalu a s pečlivou výslovností, 

pokud má k dispozici virtuální oporu 

přiřadí mluvenou a psanou podobu slova 
či slovního spojení 

- píše slova a krátké věty na základě 

textové a vizuální předlohy 

čísla 1-10. Slovní zásoba z tematických 
celků – školní pomůcky, hračky, domov, 

rodina, škola, barvy, obličej, jídlo, 

přídavná jména  

 M – sčítání odčítání 

pozdravy a rozloučení, představování se, 
vyjádřit souhlas a nesouhlas, reakce na 

pokyny 

OSV – komunikace Čj – dramatická výchova 

abeceda (spelling), čtení tématické slovní 
zásoby, psaní některých základních slov 

 Čj– abeceda (srovnání) 

otázka, odpověď, zápor, rozkazovací 

způsob, některá osobní zájmena, 

seznámení se s jednoduchými větami – 
I´m, he´s.., she´s. I´vegot, he´sgot, 

she´sgot… + podstatné nebo přídavné 

jméno 

 Čj – zájmena 

 

Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk – 3. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané 

výstupy 

Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Řečové 

dovednosti 

- je seznámen se 
zvukovou 

podobou cizího 

jazyka 

čísla 1-10. Slovní zásoba z tematických celků – školní pomůcky, 

hračky, domov, rodina, škola, barvy, obličej, jídlo, přídavná jména 
 M – odčítání, sčítání 

pozdravy a rozloučení, představování se, vyjádřit souhlas a 
nesouhlas, reakce na pokyny 

OSV – komunikace Čj – dramatická výchova 

abeceda, přečtení několika základních slov  Čj – abeceda (srovnání) 

otázka, odpověď, zápor, rozkazovací způsob, některá osobní 

zájmena, seznámení se s jednoduchými větami – I´m, he´s.., she´s. 
I ‘ve got, he´s got, she´s got… + podstatné nebo přídavné jméno 

EV – akceptace 

druhého 
Čj – zájmena 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk - 4. ročník  

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Poslech s porozuměním 

- rozumí jednoduchým pokynům 

a otázkám učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností 

- rozumí jednoduchým krátkým 
poslechovým textům, pokud jsou 

pronášeny pomalu a zřetelně a má 

k dispozici vizuální oporu 
 

Mluvení 

- sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy a 

dalších osvojených témat 
- odpovídá na jednoduché otázky 

týkající se jeho samotného, 
rodiny 

 

Psaní 
- napíše krátký text s použitím 

jednoduchých vět a slovních 

spojení o sobě a rodině 

slovní zásoba z tematických celků – předměty ve 

třídě, části těla, oblečení, rodina, škola, jídlo, hračky, 

barvy, přídavná jména, zvířata, hodiny, čísla 1-20, 

jednoduchý popis osoby  

MKV – multikulturalita Čj – stavba věty jednoduché 

četba textu z učebnice, vázání slov, tvoření 
jednoduchých vět, základní výslovnostní návyky, 

vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov, 

osvojení a použití základní slovní zásoby, psaní 
základní slovní tématické zásoby 

  

mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět 
(tvorba otázky, kladná a záporná odpověď), jsou 

tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl 

sdělení a porozumění, tvoření jednoduchých vět (I´m, 
he´s, she´s... +  přídavné jméno, časování slovesa to 

have, užití v jednoduchých větách), přivlastňování 

(vazba there´s, there´re – popis obrázku), tázací věta 
+ krátká odpověď 

 Čj – dramatická výchova 

pravidla komunikace v běžných každodenních 
situacích – pozdrav, poděkování, představení 

 
Čj (sloh) – základy slušného 
chování 

 

Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk – 4. ročník – minimální dosažená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Poslech s porozuměním 

- rozumí jednoduchým pokynům 

a otázkám učitele, které jsou 
sdělovány 

slovní zásoba z tematických celků – předměty 

ve třídě, části těla, oblečení, rodina, škola, 
jídlo, hračky, barvy, přídavná jména, zvířata, 

hodiny, čísla 1-20, jednoduchý popis osoby  

MKV – multikulturalita 
EV – rodina 

Čj – stavba věty jednoduché 
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- rozumí slovům a frázím, se 

kterými se v rámci tematických 

okruhů opakuje setkal (zájmena 

má-li k dispozici vizuální oporu) 
- rozumí výrazům pro pozdrav a 

poděkování 

 
Mluvení 

- pozdraví a poděkuje 

- sdělí své jméno a věk 
- vyjádří souhlas či nesouhlas, 

reaguje na jednoduché otázky 

(zejména má-li k dispozici 
vizuální oporu) 

 

Psaní 
- je seznámen s grafickou 

podobou cizího jazyka 

četba textu z učebnice, vázání slov, tvoření 
jednoduchých vět, základní výslovnostní 

návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou 

podobou slov, osvojení a použití základní 
slovní zásoby, psaní základní slovní tématické 

zásoby 

EV – schopnost spolupráce  

mluvnice – základní gramatické struktury a 

typy vět (tvorba otázky, kladná a záporná 

odpověď), jsou tolerovány elementární chyby, 
které nenarušují smysl sdělení a porozumění, 

tvoření jednoduchých vět (I´m, he´s, she´s. + 

přídavné jméno, časování slovesa to have, užití 
v jednoduchých větách), přivlastňování (vazba 

there´s, there´re – popis obrázku), tázací věta + 

krátká odpověď 

 

Čj – stavba věty jednoduché 

pravidla komunikace v běžných každodenních 

situacích – pozdrav, poděkování, představení 

EV – akceptace druhého 
Čj (sloh) – základy slušného 

chování 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk – 5. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Poslech s porozuměním 

- rozumí krátkým a jednoduchým otázkám souvisejícím a 

osvojovacími tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a 
s pečlivou výslovností (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže 

znak nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost) 

- rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, 
osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) 

v pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje 
k osvojovaným tématům 

- porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se 

k osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu 
a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, 

přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 

znázorňující význam dané věty nebo její části, vykoná činnost) 
- zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, 

zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) 

- v krátkém jednoduchém poslechovém textu, který se 
vztahuje k osvojovacím tématům, má-li k dispozici vizuální 

nebo zvukovou oporu) 

- porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého 
poslechového textu, který se vztahuje k osvojovacím tématům, 

má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu (např. vybere, 

přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující 
téma nebo obsah daného textu) 

 

Mluvení 
- použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, 

rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených 

rozhovorech 
- účastní se jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve 

kterých poskytne konkrétní informace o sobě, dalších osobách, 

zvířatech, předmětech, činnostech, nebo se na podobné 
informace zeptá (např. představí sebe či druhé, sdělí věk, kde 

bydlí, co dělá a umí se ho na totéž zeptat) za použití 

jednoduchých slovních spojení a otázek 
- představí se, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, 

má rád/nerad 

- sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a 
spolužácích (např. jméno, věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, 

umí, mají rádi/neradi) za použití jednoduchých slovních 

spojení a vět 
- popíše skutečnosti, se kterými se běžně setkává (např. 

předměty, zvířata, činnosti), za použití jednoduchých slovních 

spojení a vět 
- reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na 

otázky týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny a 

kamarádů (např. sdělí jméno, věk, kde bydlí, co dělá, co má 
rád/nerad) 

- odpoví a poskytne konkrétní informace (např. o předmětech, 

zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích), 
které se vztahují k osvojovaným tématům, za použití slov, 

Zvuková a grafická 

podob jazyka: 

- výslovnost 
osvojovaných slov 

- slovní a větný přízvuk 

- intonace 
- pravopis slov osvojené 

slovní zásoby 
-fonetická transkripce  

(pasivně) 

  

Tématické okruhy slovní 

zásoby: 
- číslovky 1-100 

- abeceda 

- rodina 
- dny v týdnu 

- zvířata – mazlíčci 

- části těla 
- školní předměty 

- časové údaje 

- denní režim  
- volný čas, záliby 

- dům/byt – části, 

vybavení 
- město 

- pokyny – classroom, 

languase 
 

Práce se slovníkem 

VMEGS: 

Evropa a svět nás zajímá 
(škola a bydlení 

v Británii) 

Objevujeme Evropu a 
svět (angličtina jako 

dorozumívací jazyk) 

MKV: 
Multikulturalita 

(multikulturalita britské 

společnosti; význam 
užívání cizího jazyka 

jako nástroje 

k dorozumívání) 
Kulturní diference 

(britská jména, škola, 

bydlení) 
OSV: 

Mezilidské vztahy 

(utváření pozitivního 
vztahu k lidem odlišných 

národností) 

 

Mluvnice: 
- zájmena osobní 

- zájmena přivlastňovací 

- zájmena tázací 

- zájmena ukazovací: 

this/these 

- sloveso to be 
- sloveso to havegot 

- číslovky, časové údaje 

- sloveso can 
- existenciální vazby: 

thereis/are 

- předložky místa 
- přítomný čas prostý 

 

 

 Český jazyk: 
Jazyková terminologie, 

slovní druhy, porovnávání 

výrazových prostředků obou 

jazyků 
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jednoduchých slovních spojení a vět 

- zeptá se na konkrétní informace (např. o předmětech, 

osobách, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových 

údajích), které se vztahují k osvojovaným tématům, za použití 
slov, jednoduchých slovních spojení a vět 

 

Čtení s porozuměním 
- najde konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, 

zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) 

v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje 
k osvojovaným tématům 

- rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, 

osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v krátkém 
textu z běžného života 

- porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých 

vět, které se vztahují k tématům z běžného života, má-li 
k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, 

doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam dané věty 

nebo její části, vykoná činnost) 
- porozumí tématu běžného života a je podpořen obrazem 

(např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek 

nebo text znázorňující význam dané věty nebo její části, 
vykoná činnost) 

 

Psaní 
- napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se 

představí, uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, umí, vlastní, má 

rád/nerad 
-napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých představí 

členy rodiny, kamarády, spolužáky, uvede jejich věk, kde 

bydlí, co dělají, umí, vlastní, mají rádi/neradi 
- sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět 

krátký pozdrav, dotaz či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní 

informace nebo se na ně zeptá (např. jak se má, kde je, co 
dělá, vlastní, umí, zda souhlasí, či nesouhlasí) za použití 

základních zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, 

rozloučení, poděkování) 
-doplní informace číselné i nečíselné povahy (např. číslice, 

slova, slovní spojení), které se týkají jeho osoby, rodiny, 

kamarádů, zvířat nebo předmětů, které ho bezprostředně 
obklopují, a činnosti, které běžně vykonává 

 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk – 5. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- je seznámen se zvukovou a 

grafickou podobou cizího jazyka 
- rozumí jednoduchým pokynům 

učitele, které jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovností 

- rozumí slovům a frázím, se 

kterými v rámci tematických 
okruhů opakovaně setkal (zejména 

má-li k dispozici vizuální oporu) 

Zvuková a grafická podob 

jazyka: 
- výslovnost osvojovaných slov 

- slovní a větný přízvuk 
- intonace 

- pravopis slov osvojené slovní 

zásoby 
-fonetická transkripce  

(pasivně) 

EV – otevřená komunikace 

EV – akceptace druhého 
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- rozumí výrazům pro pozdrav a 

poděkování a umí takové výrazy 

použít 

- sdělí své jméno a věk 
- vyjádří souhlas a nesouhlas 

- reaguje na jednoduché otázky 

(zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

Tématické okruhy slovní 
zásoby: 

- číslovky  

- abeceda 
- rodina 

- dny v týdnu 

- zvířata  
- části těla 

- školní předměty 

- časové údaje 
- denní režim  

- volný čas, záliby 

- dům/byt – části, vybavení 
- město 

- pokyny – classroom, languase 

 
Práce se slovníkem 

VMEGS: 

Evropa a svět nás zajímá (škola 

a bydlení v Británii) 

Objevujeme Evropu a svět 
(angličtina jako dorozumívací 

jazyk) 

MKV: 
Multikulturalita 

(multikulturalita britské 

společnosti; význam užívání 
cizího jazyka jako nástroje 

k dorozumívání) 

Kulturní diference (britská 
jména, škola, bydlení) 

OSV: 

Mezilidské vztahy (utváření 
pozitivního vztahu k lidem 

odlišných národností) 

EV – rodina 
EV – schopnost spolupráce 

Matematika – jednoduché početní operace 

Zeměpis – svět – význačné útvary 

Přírodopis – zvířata, stavba těla 

Hudební výchova – hudební nástroje 
Český jazyk – jazyková terminologie, 

slovní druhy, porovnávání výrazových 

prostředků obou jazyků 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk – 6. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezové témata Mezipředmětové vazby 

Poslech s porozuměním 
- zachytí konkrétní informace číselné i 

nečíselné povahy v pomalu a zřetelně 

pronášeném jednoduchém projevu, 
který se vztahuje k osvojovaným 

tématům 

- porozumí tématu/obsahu krátkého i 
jednoduchého projevu zřetelně 

pronášeného jednou či více osobami, 

který se vztahuje k osvojovacím 
tématům (např. vybere, přiřadí, ukáže, 

doplní znak, obrázek nebo text 

znázorňující téma nebo obsah daného 
textu) 

 

Mluvení 

- zapojí se pomocí slovních spojení a 

vět do krátkého, jasně 

strukturovaného rozhovoru, který se 
týká jeho samého, dalších osob, 

v prostředí, ve kterém žije, 

každodenních činností a potřeb a 
způsobu života, je-li mu partner 

v komunikaci ochoten v případě 

nutnosti pomoci 
- krátce hovoří na osvojené téma 

(např. podle předem připravené 
osnovy nebo vizuální opory) 

- popíše sebe samého. další osoby, 

prostředí, v němž žije, každodenní 
činnosti, potřeby a způsob života za 

použití jednoduchých vět 

 
Čtení s porozuměním 

- najde konkrétní informace číselné i 

Zvuková a grafická podob 
jazyka: 

- výslovnost osvojovaných slov 

- slovní a větný přízvuk 
- intonace 

- pravopis slov osvojené slovní 

zásoby 
-fonetická transkripce  

(pasivně) 

  

Tématické okruhy slovní 
zásoby: 

- dům, nábytek 

- město 
- lidé – fyzický popis 

- oblečení 

- můj život – každodenní 

činnosti 

- měsíce v roce 

- datum 
- zvířata 

- prázdniny, dovolená 

- jídlo a pití, v restauraci, 
nakupování, recepty 

- pokyny: classroom, langure 

 
Práce se slovníkem 

VMEGS: 
Evropa a svět nás zajímá 

(škola a bydlení v Británii) 

Objevujeme Evropu a svět 
(angličtina jako 

dorozumívací jazyk) 

MKV: 

Multikulturalita 

(multikulturalita britské 

společnosti; význam užívání 
cizího jazyka jako nástroje 

k dorozumívání) 

Kulturní diference (britská 
jména, škola, bydlení) 

OSV: 

- rozvoj schopnosti 
poznávání 

- sebepoznání a sebepojetí 

- seberegulace a 
sebeorganizace 

- kreativita 

- poznávání lidí 
- mezilidské vztahy 

- morální rozvoj 

- řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

Český jazyk – jazyková terminologie, 
slovní druhy, větné členy, porovnávání 

výrazových prostředků obou jazyků 

 
Zeměpis – Velká Británie a nejznámější 

anglicky mluvící země, některé zeměpisné 

názvy 

 

Matematika – čísla a početní operace 

 
Přírodopis – zvířata 

 

Dějepis – zakládání měst 
 

Výtvarná výchova – popis obrazu 

 
Vedení domácnosti – recepty, příprava 

jídla podle receptu 
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nečíselné povahy v jednoduchém 

textu vztahující se k probíraným 

tématům 

- porozumí obsahu krátkého a 
jednoduchého textu týkajícího se 

každodenních témat (např. vybere, 

přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek 
nebo text znázorňující obsah daného 

tématu) 

 
Psaní 

- zapíše/ doplní informace, slovní 

spojení nebo jednoduché věty, které 
se týkají jeho osoby, rodiny a 

kamarádů, předmětů nebo činností, 

které běžně vykonává 
- sestaví/napíše krátký jednoduchý 

popis sebe samého, dalších osob, 

prostředí, v němž žije, každodenních 
činností a způsoby 

- odpoví písemně s použitím 

jednoduchých slovních spojení z vět 
na krátké sdělení či otázky, které se 

týkají např. jeho samotného, dalších 

osob, prostředí, v němž žije, 
každodenních činností a potřeb a 

způsobu života 

Mluvnice: 

- thereis/are 

- can/can´t 

- havegot, be – popis 
- How much is/are…? 

- číslovky řadové, datum 

- předložky času 
- přítomný čas prostý a 

průběhový 

- zájmena tázací 
- zájmena předmětná 

- frekvenční příslovce 

- zájmena neurčitá: some/any 
- minulý čas prostý 

- vyjadřování množství 

- členy 
- počitatelná a nepočitatelná 

podstatná jména 

- pokyny/návod 

  

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk – 6. ročník – minimální doporučená úroveň  

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Poslech s porozuměním 

- rozumí základním informacím v 

krátkých poslechových textech, které 
se týkají osvojených tematických 

okruhů 

- rozumí jednoduchým otázkám, 
které se týkají jeho osoby 

Mluvení 

- odpoví na jednoduché otázky,  
které se týkají jeho osoby 

 
Čtení s porozuměním 

- rozumí slovům a jednoduchým 

větám, které se týkají osvojených 
tematických okruhů (zejména má-li 

k dispozici vizuální oporu) 

 
Psaní 

- reaguje na jednoduchá písemná 

sdělení, která se týkají jeho osoby  

Zvuková a grafická podoba jazyka: 
- výslovnost osvojovaných slov 

- pravopis slov osvojené slovní 

zásoby 

EV – aktivní naslouchání  

Tematické okruhy slovní zásoby: 

- dům, nábytek 
- město 

-lidé 

- fyzický popis 
- oblečení 

- měsíce v roce 

- datum 
- zvířata 

- prázdniny, dovolená 

- jídlo, pití v restauraci 
- pokyny classroom, laguage 

 

Práce se slovníkem 

 

VMEGS: 

Evropa a svět nás zajímá (škola 

a bydlení v Británii) 
Objevujeme Evropu a svět 

(angličtina jako dorozumívací 

jazyk) 
 

MKV: 

Multikulturalita 
(multikulturalita britské 

společnosti; význam užívání 

cizího jazyka jako nástroje 
k dorozumívání) 

 

OSV: 
- rozvoj schopnosti poznávání 

- sebepoznání a sebepojetí 

- seberegulace a 
sebeorganizace 

-  k reativi ta  

- poznávání lidí 

- mezilidské vztahy 

- morální rozvoj 

- řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

 

Český jazyk – jazyková 

terminologie, slovní druhy, větné 
členy, porovnávání výrazových 

prostředků 

obou jazyků 
Zeměpis – Velká Británie a 

nejznámější 

anglicky mluvící země, 
některé zeměpisné názvy 

Matematika – čísla a početní operace 

Přírodopis – zvířata 
Dějepis – zakládání měst 

Výtvarná výchova – popis obrazu 

Vedení domácnosti – recepty, 
příprava jídla podle receptu 
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Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk – 7. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Poslech s porozuměním 

- zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné 

povahy v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém 
projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům 

- porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého 

projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům (např. 

vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 

znázorňující téma nebo obsah daného textu) 
 

Mluvení 

- se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkého, 

jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká 

jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž 
žije, každodenních činností a potřeb a způsobu 

života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v 

případě nutnosti pomoci 
- zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 

jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, 

co se mu líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje a na 
podobné výpovědi reaguje 

- krátce pohovoří na osvojené téma (např. podle 

předem připravené osnovy nebo s vizuální 
oporou) 

- popíše sebe samého, další osoby, prostředí, v 
němž žije, každodenní činnosti a potřeby a způsob 

života za použití jednoduchých vět 

Čtení s porozuměním 
- najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy 

(např. o prostředí, v němž žije, každodenních 

činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, 
způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k 

probíraným tématům 

- porozumí obsahu krátkého, jednoduchého textu 
týkajícího se 

- probíraných témat (např. vybere, přiřadí, ukáže, 

doplní znak, obrázek nebo text znázorňující obsah 

daného textu) 

Psaní 

- zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo 
jednoduché věty, které se týkají jeho osoby, rodiny a 

kamarádů, předmětů nebo činností, které běžně 

vykonává 
sestaví/napíše krátký jednoduchý popis sebe samého, 

dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních 

činností, způsobu života a minulých událostí 

Zvuková a gramatická podoba 
jazyka 

-výslovnost osvojovaných slov 

- slovní a větný přízvuk 

- intonace 
- pravopis slov osvojené slovní 

zásoby 

- fonetická transkripce (pasivně) 

  

Tematické okruhy slovní zásoby 

- svět, Spojené království 

- zábava, volnočasové aktivity 
-  můj život – události, rodina, 

příbuzenské vztahy, rodokmen 

- přátelé, oblíbené/neoblíbené 
činnosti 

- budoucnost, vesmír, cestování 

- události – minulé činnosti 

- město, Londýn 

Práce se slovníkem 

VMEGS – Evropa a 

svět nás zajímá 

        - objevujeme 

Evropu a svět 

MKV – kulturní 

diference 

Český jazyk – jazyková 

terminologie slovní druhy, 

větné členy, porovnávání 

výrazových prostředků obou 

jazyků 

Zeměpis – svět – zeměpisné 

názvy reálie anglicky mluvících 

zemí, časová pásma 

Dějepis – migrace předvěkých 

lidí, mor ve středověku 

Fyzika – sluneční soustava 

Mluvnice 

- stupňování přídavných jmen 

přirovnání 

- příslovce s – ly 
- vazba like + -ing 

- spojky: and, but, because, while, 

so, because, however apod. 
wi/d pro vyjádření budoucnosti 

  

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk - 7. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Poslech s porozuměním 

- rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech, které se týkají 

osvojených tematických okruhů 

- rozumí jednoduchým otázkám, které se 

týkají jeho osoby 

Mluvení 

- odpoví na jednoduché otázky, které se 

týkají jeho osoby 

Čtení s porozuměním 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, které 

se týkají osvojených tematických okruhů 

(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

PSANÍ 

reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která 

se týkají jeho osoby 

Zvuková a grafická podoba jazyka: 

 - výslovnost osvojovaných slov  

 - slovní a větný přízvuk 

 - intonace 

 - pravopis slov osvojené slovní zásoby 

EV – základy 

neverbální komunikace 

 

Tematické okruhu slovní zásoby: 

- svět, Spojené království 

 - zábava, volnočasové aktivity 

  - můj život – události, rodina, 

příbuzenské vztahy, rodokmen 

- přátelé, oblíbené/neoblíbené činnosti 

 - budoucnost, vesmír, cestování 

 - události – minulé činnosti 

 - město, Londýn 

Práce se slovníkem 

VMEGS – Evropa a 

svět  

nás zajímá 

- objevujeme  

Evropu a svět  

MKV – kulturní  

diference 

EV – komunikace při 

vytváření výchovného 

kolektivu 

 

Český jazyk – jazyková terminologie, 

slovní druhy, větné členy, porovnávání 

výrazových prostředků obou jazyků 

Zeměpis – mapa světa – zeměpisné názvy 

reálie anglicky mluvících zemí časová 

pásma  

Dějepis – migrace předvěkých lidí mor ve 

středověku 

Fyzika – sluneční soustava 
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Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk - 8. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Poslech s porozuměním 

- zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné 

povahy v pomalu a zřetelně pronášeném 

jednoduchém projevu, který se vztahuje k 

osvojovaným tématům 

 - porozumí tématu/obsahu krátkého a 

jednoduchého projevu zřetelně pronášeného 

jednou či více osobami, který se vztahuje k 

osvojovaným tématům (např. vybere, přiřadí, 

ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 

znázorňující téma nebo obsah daného textu) 

 

Mluvení 

 - zeptá se na základní informace a adekvátně 

reaguje v běžných situacích v rámci 

osvojovaných témat 

 - krátce pohovoří na osvojené téma (např. podle 

předem připravené osnovy nebo s vizuální 

oporou) 

 - vypráví jednoduchý příběh či událost 

 - popíše osoby, místa a věci ze svého 

každodenního života 

 

Čtení s porozuměním 

 - najde konkrétní informace číselné i nečíselné 

povahy v jednoduchém textu vztahujícím se k 

osvojovaným tématům 

 - porozumí obsahu krátkého, jednoduchého textu 

týkajícího se osvojovaných témat (např. vybere, 

přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 

znázorňující obsah daného textu) 

 - porozumí běžným označením a nápisům na 

veřejných místech, které se týkají např. orientace, 

upozornění, varování, zákazu, časových údajů 

 

Psaní 

- zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo 

jednoduché věty, které se týkají jeho osoby, 

rodiny a kamarádů, předmětů nebo činností, které 

běžně vykonává 

 - napíše jednoduchý příběh jako sled 

jednotlivých událostí za použití vět řazených za 

sebou nebo propojených např. spojkami and, but, 

or, because a příslovci first, then, finally 

 - popíše událost za použití vět řazených za sebou 

nebo propojených např. spojkami and, but, or, 

because a příslovci first, then, finally 

 - odpoví písemně s použitím jednoduchých 

slovních spojeni a vět na krátké sdělení či otázky, 

které se týkají např. jeho samotného, dalších 

osob, prostředí, v němž žije, každodenních 

činností a potřeb a způsobu života 

Zvuková a grafická podoba jazyka: 

 - výslovnost osvojovaných slov 

 - slovní a větný přízvuk 

 - intonace  

- pravopis slov osvojené slovní 

zásoby, fonetická transkripce 

(pasivně) 

  

Tematické okruhy slovní zásoby: 

 - události, zážitky 

 - části těla, nemoci, zdravotní 

problémy, u lékaře 

 - osobní údaje 

 - fyzický vzhled, vlastnosti, pocity 

a nálady 

 - práce, zaměstnání, volba povolání 

 - oblékání, nákupy, móda 

 - volný čas 

 - věci denní potřeby 

Práce se slovníkem 

MKV – kulturní diference 

VMEGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

- objevujeme Evropu a svět 

 

Český jazyk – jazyková 

terminologie, prostředků obou 

jazyků 

Informatika – bezpečnost na 

internetu 

Přírodopis – oko 

Zeměpis, dějepis – reálie anglicky 

mluvících zemí 

Mluvnice 

 - přítomný čas prostý a průběhový, 

stavová slovesa 

 - předpřítomný čas 

 - částice too a enough 

 - minulý čas prostý a průběhový 

 - modální slovesa can, must, should 

 - spojky, spojovací výrazy 
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Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk – 8. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Poslech s porozuměním 

- rozumí základním informacím v 
krátkých poslechových textech, které 

se týkají osvojených tematických 

okruhů 
- rozumí jednoduchým otázkám, 

které se týkají jeho osoby 

Mluvení 
- odpoví na jednoduché otázky,  

které se týkají jeho osoby 
Čtení s porozuměním 

- rozumí slovům a 

jednoduchým větám, které se 
týkají osvojených tematických 

okruhů (zejména má-li k 

dispozici vizuální oporu) 

 
Psaní 

- reaguje na jednoduchá písemná 

sdělení, která se týkají jeho osoby 

Zvuková a grafická podoba jazyka: 

- výslovnost osvojovaných slov 
- slovní a větný přízvuk 

- intonace 

- pravopis slov osvojené slovní zásoby 
fonetická transkripce (pasivně) 

EV – komunikace citů 

EV – základy neverbální 

komunikace 

 

Tematické okruhy slovní zásoby: 

- části těla, nemoci, zdravotní problémy, u 

lékaře 
- osobní údaje 

- události zážitky 

MKV – kulturní diference 
VMEGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

EV – otevřená komunikace 

Český jazyk – jazyková 

terminologie, prostředků obou 

jazyků 
Informatika – bezpečnost na 

internetu 

Zeměpis, dějepis – reálie 

anglicky mluvících zemí 

 

 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk – 9. ročník  

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Poslech s porozuměním 

- zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné povahy 
(např. osobách, prostředí, v němž žije, každodenních 

činnostech a potřebách, způsobu života) v pomalu a 

zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se 
vztahuje k osvojovaným tématům 

- porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého 

projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům (např. 

vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 

znázorňující téma nebo obsah daného textu) 
 

Mluvení 

- zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, 
jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho 

samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, 

každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li 
mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti 

pomoci 

- zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých formuluje 

pozvání a na pozvání reaguje, zapojí se pomocí 

slovních spojení a vět do krátkých, jasně 
strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví na 

tom, co bude dělat, kam půjde, a na podobné výpovědi 

reaguje 
- zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 

jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co se 

mu líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje a na podobné 

výpovědi reaguje 

- poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat 

v každodenních situacích (např. kde si co koupit a kolik 
co stojí, jakým prostředkem se dostane na určité místo, 

kde se, co nalézá) za použití slovních spojení a vět 
krátce pohovoří na osvojené téma (např. podle předem 

připravené osnovy nebo s vizuální oporou) 

- popíše sebe samého, další osoby, prostředí, v němž 
žije, každodenní činnosti a potřeby a způsob života za 

použití jednoduchých vět 

- vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých 
událostí za použití vět řazených za sebou nebo 

propojených např. spojkami and, but, or, because a 

příslovci first, then, finally 
- popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo 

Zvuková a grafická podoba 

jazyka: 

- výslovnost osvojovaných 
slov 

- slovní a větný přízvuk 

- intonace 
- pravopis slov osvojené 

slovní zásoby 

- fonetická transkripce 

(pasivně) 

  

Tematické okruhy slovní 

zásoby: 
- péče o zdraví, stravovací 

návyky, zdravý životní sty 

- pocity a nálady 
- společnost a její problémy 

- moderní technologie a 

média 
- cestování 

- počasí 

- příroda a město 
- reálie anglicky mluvených 

zemí 

 

Český jazyk – jazyková 

terminologie, prostředků obou 
jazyků 
Výchova k občanství – volba 

povolání, péče o zdraví 

Dějepis – archeologické objevy 

historie Spojeného království, 

významné nálezy 

Zeměpis – anglicky mluvící země, 

přírodní útvary na zeměkouli 

Mluvnice: 

- There's someone ... ing, 
see / her someone ... ing 

- předpřítomný a minulý čas 

- podmínkové věty -  
reálná podmínka 

- trpný rod 

- spojky, spojovací 
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propojených např. spojkami and, but, or, because a 

příslovci first, then, finally 

- popíše své plány za použití vět řazených za sebou 

nebo 
propojených např. spojkami and, but, or, because a 

příslovci first, then, finnaly 

 
Čtení s porozuměním 

- najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy 

(např. o prostředí, v němž žije, každodenních 
činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, 

způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k 

tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém 
životě 

- porozumí obsahu krátkého a jednoduchého textu 

týkajícího se každodenních témat (např. vybere, přiřadí, 
ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující 

obsah daného textu) 

- odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se 
vyskytují v jednoduchém textu 

- porozumí běžným označením a nápisům na veřejných 

místech, které se týkají např. orientace, upozornění, 
varování, zákazu, časových údajů 

 

Psaní 
- zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo 

jednoduché věty, které se týkají jeho osoby, rodiny a 

kamarádů, předmětů nebo činností, které běžně 
vykonává 

- sestaví/napíše krátký jednoduchý popis sebe samého, 

dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních 
činností a potřeb, způsobu života a minulých událostí za 

použití vět propojených spojkami and, but, or, because 

a příslovci first, then, finally 
- napíše jednoduchý text (např. dopis, e-mail, vzkaz) 

vyjadřující např. poděkování, pozvání, prosbu nebo 

omluvu za použití jednoduchých vět 
- napíše jednoduchý příběh jako sled jednotlivých 

událostí za použití vět řazených za sebou nebo 

propojených např. spojkami and, but, or, because a 
příslovci first, then, finally 

- popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo 

propojených např. spojkami and, but, or, because a 
příslovci first, then, finally 

- popíše své plány za použití vět řazených za sebou 

nebo propojených např. spojkami and, but, or, because a 
příslovci first, then, finally 

- odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních 

spojení a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají 
např. jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž 

žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života 
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Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk - 9. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Poslech s porozuměním 

- rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech, které se týkají 

osvojených tematických okruhů 

- rozumí jednoduchým otázkám, které se 

týkají jeho osoby 

 

Mluvení 

- odpoví na jednoduché otázky, které se 

týkají jeho osoby 

Čtení s porozuměním 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, které 

se týkají osvojených tematických okruhů 

(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

 

Psaní 

-  reaguje na jednoduchá písemná sdělení, 

která se týkají jeho osoby 

Zvuková a grafická podoba jazyka: 

výslovnost osvojovaných slov 

slovní a větný přízvuk 

intonace 

pravopis slov osvojené slovní 

zásoby 

fonetická transkripce (pasivně) 

EV – aktivní naslouchání 

EV – základy neverbální 

komunikace 

 

Tematické okruhy slovní zásoby: 

- péče o zdraví, stravovací návyky, 

zdravý životní styl 

- pocity a nálady 

- společnost a její problémy 

- moderní technologie a média 

- cestování 

- počasí 

- příroda a město 

- reálie anglicky mluvících zemí 

 

 

VMEGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

- objevujeme Evropu a svět 

OSV – komunikace 

EV – otevřená komunikace 

Český jazyk – jazyková terminologie, 

porovnávání výrazových prostředků 

obou jazyků 

 

Výchova k občanství – volba povolání 

péče o zdraví  

Dějepis – archeologické objevy 

historie Spojeného království 

 

Zeměpis -  anglicky mluvící země 

přírodní útvary na zeměkouli 
Práce s různými druhy slovníků 
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Ruský jazyk 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Vyučovací předmět Ruský jazyk umožňuje žákům osvojit si vedle hlubších znalostí 

jednoho cizího jazyka základy komunikace v dalším cizím jazyce. Poskytuje jazykový základ 

a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci republiky, východní Evropy i části světa. Poskytuje 

příležitost rozvíjet individuální zájmy, především jazykově orientovaným žákům. Přispívá 

k rozšíření jazykového vzdělání a tím i k jejich celkovému intelektuálnímu a sociálnímu rozvoji. 

Ruský jazyk je vyučován v 8. - 9. ročníku v rámci vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, 2 hodiny 

týdně, ve třídách dělených v rámci ročníku. 

Rozvíjí řečové dovednosti a poskytuje základ pro jazykovou komunikaci. Osvojuje 

přiměřený rozsah jazykových prostředků v běžných životních situacích úměrně zájmům a věku žáků. 

Umožňuje číst s porozuměním přiměřené texty, pochopit ústní sdělení na úrovni osvojených znalostí. 

Rozvíjí receptivní, produktivní i interaktivní řečové dovednosti. Žáci se seznámí s životem, historií, 

mentalitou, tradicemi, kulturou národa. Pochopí význam znalosti jazyků pro osobní život, formování 

vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a toleranci k odlišným kulturním hodnotám jiných 

národů. 

Formy a metody realizace 

Vyučovací hodina – skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce 

textu, písemná, ústní, samostatná práce – vyhledávání informací, práce se slovníkem, materiály 

v ruském jazyce, hry, soutěže, dramatizace, zpěv, práce na PC v učebně informatiky, práce 

s mapou, kartičkami, encyklopedií, slovníkem, obrazovým materiálem. 

Ve výuce ruského jazyka jsou uplatňovány obdobné metody a formy práce jako při výuce 

1. jazyka. Počítá se s tím, že žáci jsou starší mají již určitou jazykovou zkušenost, znalosti a pracovní 

návyky získané v procesu osvojování mateřského i prvního cizího jazyka. Tyto skutečnosti ovlivňují 

charakter práce. Žáci rovněž využívají poznatků z jiných vyučovacích předmětů i vlastní zdroje 

poznání, zejména v oblasti reálií. 

Vytvářejí se komunikační situace a volí se tematické okruhy obecného charakteru — pozdrav, prosba, 

poděkování, omluva, rodina, škola, jídlo, obchod, dopisování... zde se opět přihlíží k zájmům 

a zaměření žáků. 

Řečové dovednosti se rozvíjí na základě jazykových prostředků. Žák si osvojuje zvukovou stránku 

daného jazyka s důrazem na jevy odlišné od jazyka mateřského. Aktivně si osvojuje slovní zásobu a slovní 

spojení zahrnující základní výrazy z oblastí jednotlivých tematických i komunikačních okruhů. 

Receptivně si osvojuje další lexikální jednotky na základě poslechu i práce s textem. Mluvnické učivo, 

větnou stavbu, pravopis, pravidla interpunkce si osvojuje v souladu s charakterem ruského jazyka. 

Pomůcky: 

audio a video technika, počítače, časopisy, slovníky, mapy, encyklopedie, obrazový a kopírovaný 

materiál, názorné pomůcky 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
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Kompetence k učení 

• učitel zadává úkoly, při kterých si žáci osvojují správnou výslovnost, z velké části si 

pamatují novou slovní zásobu, učí se pamětně texty písniček, říkanek, chápou gramatické 

struktury prezentované komunikativní formou 

• systematicky vede žáky ke správné orientaci v učebnici a dalších materiálech – slovníky, 

doplňkové texty, časopisy 

• vede žáky k osvojení si pokynů a termínů souvisejících s jednotlivými typy cvičení a textů, 

 k ovládání abecedy a hledání v abecedním seznamu 

• vede ke žáky ke schopnosti využívat analogie, odhadovat význam neznámých výrazů podle 

známých a dříve osvojených, orientovat se v novém, neznámém textu poslechovém či čteném 

• vede žáky k pochopení přínosu osvojení si ruského jazyka při práci s časopisy 

na PC, a k rozšiřování si svých znalostí z různých oborů – kultura, sport 

Kompetence k řešení problémů 

• učitel vede žáka k orientaci v cizím jazykovém prostředí, k porovnávání stavby českého 

a ruského jazyka, k vyhledávání shody a odlišnosti 

• vede žáka k vyhledávání informací z různých zdrojů, jejich vyhodnocování a zpracování 

• poskytne návrh, jak pracovat s problémem, který již byl jednou vyřešen, jak jej použít v jiné situaci 

Kompetence komunikativní 

• učitel vede žáka nebát se mluvit, byť i s chybami a neobratnostmi 

• uvádí jej do takových komunikativních situací, v nichž může samostatně vyjadřovat svůj 

názor, svoje mínění, myšlenky 

• vede žáka ke komunikaci nejen ve dvojicích, ale i skupinách 

• zadává úkoly, při kterých žák systematicky rozvíjí psaní na základě rozvoje mluveného 

projevu, 

nesoustředí se jen na doplňovací cvičení či překlad, ale od začátku se snaží o jednoduché, 

kreativní psaní doplněné náčrtky a obrázky 

• poskytuje dostatek prostoru k přehrávání dialogů, vyprávění, dramatizaci pohádek, či 

jednoduchých příběhů, zpívání, hraní didaktických her 

• vede žáka k poslechu textů s porozuměním, reprodukci a využívání k dalšímu ústnímu či 

písemnému projevu 

• vede žáka k používání mimo-učebnicových textů a materiálů, práci s internetem 

Kompetence sociální a personální 

• učitel umožňuje žákům v průběhu výuky procházet všemi sociálnímu formami práce – 

frontální, práce jednotlivce, dvojic, trojic, skupin 

• umožňuje žákům samostatně, pracovat ve skupinách, rozdělit si role tak, aby výsledek 

společné práce byl co nejlepší 

• vede žáky k práci v přátelské a tvůrčí atmosféře 

vede žáky k hodnocení sebe i svých spolužáků, jak byli aktivní, v čem se mají zlepšit 

• umožňuje žákům uvědomit si v různých situacích společné rysy lidí z různých 

jazykových prostředí, potřebu vzájemného respektu a pomoci mezi lidmi z různého kulturního 

prostředí 
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Kompetence občanské 

• učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů, k vzájemnému nasloucháni, 

k efektivní diskusi 

• seznámí žáky s problémy ruské společnosti, minorit žijících v Rusku, ve světě i u nás 

• vede žáky k zodpovědnému plnění zadaných úkolů, ke kulturnímu chování 

Kompetence pracovní 

• učitel vede žáky ke správným způsobům používání studijních materiálů, slovníků určených 

ke studiu 

• požaduje dodržování pracovních a hygienických návyků při učení vede žáky k samostatné 

práci s materiály, využívání poznatků a informací i z jiných vzdělávacích oblastí – zeměpisu, 

literatury, hudební, výtvarné, občanské, zdravotní výchovy.... 

• vede žáky k samostatné systematické a cílevědomé práci. 
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Vzdělávací obsah předmětu Ruský jazyk 7. - 9. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Poslech s porozuměním 

-rozumí jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele, které jsou pronášeny 

pomalu a s pečlivou výslovností a 

reaguje na ně 
- rozumí slovům a jednoduchým 

větám, které jsou pronášeny pomalu 

a zřetelně a týkají se osvojovaných 
témat, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

- rozumí základním informacím v  
krátkých poslechových textech  

týkajících se každodenních témat 

 
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 jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a podobné 

otázky pokládá 
 

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 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

Předazbukové období: 

ruská výslovnost, nácvik výslovnosti. fonetická stránka 

jazyka (intonace, přízvuk, redukce samohlásek, měkké 

a tvrdé souhlásky) - odlišnosti od ČJ 

nácvik otázek 

základní slovní zásoba poslech s porozuměním 

základní ruské reálie 

Azbukové období: 
postupné seznamování s ruskou abecedou. Nácvik 

tištěné i psané podoby. 

VMEGS – Evropa a svět 

nás zajímá 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání, komunikace 

MKV – multikulturalita 

D - (např. Slované, 

hlaholice, cyrilice – azbuka) 

Z - (např. Poloha Ruska, 

nejvýznamnější města, státy 

EU a další evropské státy) 

Hv – ruské písně 

- základní geografické údaje 

- reálie zemí příslušných jazykových 

oblastí – lidové tradice, folklór 

- ruské národní pohádky 

-jsme Evropané 

MKV – kulturní diference, 

multikulturalita 

- etnické původy 

VMEGS – Evropa a svět 

zajímá 

OSV – mezilidské vztahy 

- komunikace 

Z – Evropa, Asie 

Hv – ruské písně 

I – vyhledávání informací 

na internetu 

Čj -  správný styl  

mluveného slova 
 

-společenské a zdvořilostní obraty (pozdrav, 

představování, omluva, přání, poděkování) 

OSV – mezilidské 

vztahy, komunikace 

Čj – správný styl  

mluveného slova 

- tematické okruhy – domov, rodina, volný čas, zájmy, 

škola, povolání 
OSV – poznávání lidí, 

mezilidské vztahy 
Rv, Vko – rodina, zájmy 

slovní zásoba a její použití v komunikačních situacích 

tematických okruhů 

- jídlo 

- zdraví, lidské tělo – oblékání 

- město, nákupy 

- dopravní prostředky – kalendářní rok 

- příroda, zvířata 

- počasí 

- základní matematické úkony 

- práce se slovníkem 

 

EnV – vztah člověka k 
prostředí 

OSV – komunikace 

Z -  roční období, měsíce  

M – základní početní 

operace 

mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět 

(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují 

smysl sdělení a porozumění) zájmena 

- slovesa (přítomný a minulý čas) 

- podstatná jména 

-lexikální princip pravopisu slov 

  

 

 

 

  
 
 



65 

 

Vzdělávací obsah předmětu Ruský jazyk 7. - 9. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Poslech s porozuměním 

- je seznámen se zvukovou podobou cizího 

jazyka 
- rozumí výrazům pro pozdrav a 

poděkování 

- rozumí jednoduchým slovům, se kterými 

se v rámci tematických okruhů opakovaně 

setkal (zejména má-li k dispozici vizuální 

oporu) 

- rozumí otázkám, které se týkají základních 

osobních údajů (zejména jména a věku) 

- rozumí jednoduchým pokynům učitele 

Mluvení 

- pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a 

nesouhlas 

- sdělí své jméno a věk 

Čtení s porozuměním 

- rozumí jednoduchým slovům, se kterými se 

v rámci tematických okruhů opakovaně setkal 

(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 
 

Psaní 

- reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která 

se týkají jeho osoby 

Zvuková a grafická podoba jazyka  

 

Předazbukové období: 

ruská výslovnost, nácvik výslovnosti. 

fonetická stránka jazyka (intonace, 

přízvuk) - odlišnosti od Č.I 

základní slovní zásoba 

základní ruské reálie 

 

Azbukové období: 
postupné seznamování s ruskou 

abecedou. Nácvik tištěné i psané 

podoby 

VMEGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

OSV – rozvoj 

schopnosti poznávání, 

komunikace 

 

Z - např. poloha Ruska, 

nejvýznamnější města,  

Hv – ruské písně 

- základní geografické údaje  

- lidové tradice 

- ruské národní pohádky 

MKV – kulturní diference 

- multikulturalita 
- etnické původy 

VMEGS – Evropa a svět nás 

zajímá – jsme Evropané 

 

Hv – ruské písně 

I-vyhledávání informací 

na internetu 

 společenské a zdvořilostní obraty 

(pozdrav, představování – jméno, věk, 

poděkování, souhlas, nesouhlas) 

  

 tematické okruhy – domov, rodina, volný 

čas, zájmy, škola, povolání 
OSV – poznávání lidí 

- mezilidské vztahy 

 

Rv, Vko -  rodina, zájmy 

 základní slovní zásoba EnV – vztah člověka k prostředí 

OSV – komunikace 

 

Z – roční období, měsíce 

 - základní gramatické struktury a typy vět   
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Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace  

Matematika 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět Matematika a její aplikace se vyučuje jako samostatný předmět po dobu celé školní 

docházky, tedy v prvním až devátém ročníku. Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou 

předpokladem k poznávání přírodovědných oborů, ekonomiky, techniky a využití počítačů. 

Matematika spolu s výukou českého jazyka tvoří osu vzdělávacího působení základní školy, 

poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě a vytváří předpoklady pro 

úspěšné uplatnění ve většině oborů profesní přípravy. Rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, 

představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku. Současně přispívá 

k vytváření určitých rysů osobnosti, jako je vytrvalost, pracovitost, kritičnost. Celou výukou prostupují 

nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech 

a dovednostech školské matematiky, ale přičemž je nutné uplatnit logické myšlení. V součinnosti 

s předmětem Informační a komunikační technologie se žáci učí využívat prostředky výpočetní techniky 

(kalkulátor, vhodný počítačový software), což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají 

nedostatky v numerickém počítán a v rýsovacích technikách. 

Nejčastěji používané metody a formy realizace předmětu 

• frontální výuka s nácvikem rozumových dovedností 

• práce ve dvojicích při procvičování rozumových dovedností 

• práce ve skupinách při používání rozumových dovedností při řešení problémových úloh 

• praktické činnosti (měření) při zjišťování údajů pro výpočty 
• nácvik rýsovacích dovedností při řešení konstrukčních úloh 

• samostatná práce při nácviku rozumových dovedností a při prověřování znalostí učiva 

• sebehodnocení jako metoda uvědomování si svých pokroků a nedostatků 

• práce s textem, s tabulkami při vyhledávání informací 

Výchovné a vzdělávací strategie používané k dosažení klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák je veden 

• k vyhledávání informací 

• k rozvíjení paměti prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických 

vzorců a algoritmů 

• k rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních 

matematických pojmů vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto 

vlastností k určování a zařazování pojmů 

• k vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh), 

k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu 
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Kompetence k řešení problémů 

Žák je veden 

• k provádění rozborů problémů 

• k plánu řešení 

• k odhadování výsledku 

• k volbě správného postupu a účelných metod vedoucích k vyřešení problémů 
• k vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úloh 

 k využívání získaných matematických dovedností při řešení problémů v jiných odvětvích 

(fyzika, chemie) 

Kompetence komunikativní 

Žák je veden 

• k rozvíjení kombinatorického a logického myšlení 
• ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci 

• k přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, 

prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh 

• k porozumění různým typům textů a grafů 

Kompetence sociální a personální 

Žák je veden 

• k rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh 

• k poznávání možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby 

• k 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 zkušeností vlastních či jiných lidí, k jejich 

ověřování nebo vyvracení pomocí protikladů 

Kompetence občanské 

Žák je veden 

• k vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění 
• k rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním 

• k poznání, že realita je složitější než její matematický model, že model může být vhodný pro 

různé situace a jedna situace může být vyjádřena různými modely 

Kompetence pracovní 

Žák je veden 

• k využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech (odhady, měření 

a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace) 

• k používání kalkulátorů při časově náročnějších mechanických výpočtech
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Vzdělávací obsah předmětu Matematika - 1. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Číslo a početní informace 

- používá přirozená čísla 

k modelování reálných situací, počítá 

předměty v daném souboru a vytváří 

soubory s daným počtem prvků 0-20 

Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě 

názoru, počítání předmětů v daném souboru, manipulace s 

předměty, vytváření různých konkrétních souborů s daným 

počtem prvků, číselná řada 

0–20, použití teček a číslic. 

OSV – rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

Hudební výchova  

Pracovní činnosti 

- čte, zapisuje a porovnává přirozená 
čísla do 20, užívá a zapisuje vztah 

rovnosti a nerovnosti 

Čtení čísel, porovnávání počtu předmětů, zapisování vztahu 

rovnosti a nerovnosti – znaménka <,>, ---, porovnávání 

čísel 0–20 

  

- píše správně tvary probraných 

číslic, užívá lineární uspořádání, 
zobrazí číslo na číselné ose 

Psaní čísel 0–20, lineární uspořádání čísel, posloupnost 

čísel, pojmy: před, za, hned před, hned za, mezi, 

vpravo, vlevo, orientace na číselné ose. 

 Prvouka 

Český jazyk 

- provádí zpaměti jednoduché 
početní operace, rozkládá čísla 

Zavedení znaménka +, -, sčítání a odčítání v oboru 

do dvaceti bez přechodu přes desítku, rozklad čísel 

0–20. 

  

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých 
používá osvojené početní operace 

Řešení a vytváření jednoduchých slovních úloh na sčítání a 

odčítání, řešení slovních úloh s využitím vztahů o 

několik více, o několik méně. 

OSV – kreativita Prvouka 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

- orientuje se v čase 

- popisuje jednoduché závislosti z 

praktického života 

- doplňuje posloupnosti čísel 

Pojmy: hodina, den, části dne (ráno, poledne, večer), 

týden, měsíc, rok. 

OSV – mezilidské 

vztahy, komunikace Prvouka 

Popis jednoduchých závislostí z praktického života.   

Doplňování chybějících čísel v řadě.   

Geometrie v rovině a prostoru 

- rozezná a pojmenuje základní 

rovinné útvary a jednoduchá tělesa 

 

Základní rovinné útvary: čtverec, kruh, trojúhelník, 

obdélník, vyhledávání jednotlivých geometrických útvarů v 

blízkém okolí. Základní útvary v prostoru: koule, 

krychle, válec, kvádr a jejich vyhledávání v okolí. 

  

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Matematika - 1. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Číslo a početní operace 

- porovnává množství a vytváří 

soubory prvků podle daných kriterií v 

oboru 1 až 5 

Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě 

názoru, počítání předmětů v daném souboru, 

manipulace s předměty, vytváření různých konkrétních 

souborů s daným počtem prvků, číselná řada 

1–5, použití teček a číslic. 

OSV – rozvoj 

schopnosti poznávání 

Hudební výchova  

Pracovní činnosti 

- čte, píše a používá číslice v oboru 1 

až 5, numerace do 10 

Čtení, poznávání, zapisování čísel 1 až 5.   

- zná matematické operátory +, -, -, 

<,> a umí je zapsat 

Lineární uspořádání čísel od 1 do 5, posloupnost, 

orientace na číselné ose. Zapisuje znaménka pro 

rovnost a nerovnost. 

 Český jazyk 

Prvouka 

- sčítá a odčítá s užitím názoru v 

oboru 1 až 5 

Zavedení znaménka +, -, sčítání a odčítání v oboru 1 

až 5 

  

- pokouší se řešit jednoduché slovní 

úlohy na sčítání a odčítání v oboru 

do 5, umí rozklad čísel v oboru do 5 

Řešení a vytváření jednoduchých slovních úloh na 

sčítání a odčítání, rozklad čísel do 5 s názorem. 
OSV – kreativita Prvouka 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

- modeluje jednoduché situace 

podle pokynů a s využitím 

pomůcek 

Pojmy: den, noc, ráno, poledne, večer. Časová 

posloupnost. 

OSV – mezilidské 

vztahy 
Prvouka 

- zvládá orientaci v prostoru a používá 

výrazy vpravo, vlevo, nahoře, dole 

Výrazy: první, poslední, vpravo, vlevo, nahoře, dole, 

před, za 
  

- zkouší uplatňovat matematické 

znalosti při manipulaci s drobnými 

mincemi 

Řešení jednoduché situace praktického života (nákup, 

prodej). 
EV – sebepojetí  
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Geometrie v rovině a prostoru 

- pozná a pojmenuje základní 

geometrické tvary 

Základní rovinné tvary: čtverec, kruh, trojúhelník, 

obdélník. 

Pojmy bod, čára. 
 

Výtvarná výchova  

Pracovní činnosti 

    

 

 

  Vzdělávací obsah předmětu Matematika - 2. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Číslo a početní operace 

- čísla do 100 

Přirozená čísla 0–20, přirozená čísla 0–100, 

psaní číslic 0–100, číselná řada. 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání 

Hudební výchova 

- používá přirozená čísla k modelování 

reálných situací 
Modelování reálných situací, použití teček, 

číslic. 
  

- počítá předměty v daném souboru, 

vytváří soubory s daným počtem 
prvků 

Počítání prvků daného konkrétního souboru. 

Vytváření konkrétních souborů (na 

počítadle, penězi, ve čtvercové síti) s daným 

počtem prvků. 

Počítání po jedné, po desítkách, násobek, 

násobky 2, 3, 4, 5, určování jednotek, desítek. 

OSV – psychohygiena 

OSV – kreativita 

 

- čte, zapisuje a porovnává přirozená 

čísla 

Čtení, zapisování a porovnávání čísel.  Prvouka 

- užívá a zapisuje vztah rovnosti a 
nerovnosti 

Užívání vztahu rovnosti a nerovnosti (větší, 

menší, (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh). 

Rozeznávání a pojmenování bodu. Rozeznávání a 

pojmenování úseček. 

 Tělesná výchova 

- měří a odhaduje délku úsečky 

Rýsování úsečky v cm. 

Užívání jednotek délky m, cm. Odhadování 

délky úsečky na cm. Měření délky úsečky v cm. 

  

- užívá lineární uspořádání, zobrazí 

čísla na číselné ose 

Vztahy o n více, o n méně. Lineární uspořádání 

čísel, posloupnost. Zobrazení čísla na číselné 

ose, orientace na číselné ose. 

 
Prvouka 

Český jazyk 

Tělesná výchova 

- provádí zpaměti jednoduché 

početní operace 

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky a 

s přechodem přes desítku. 

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky a 

s přechodem přes desítku. 

Násobení jako opakované sčítání, násobení a 

dělení v oboru násobilek 0,1,2,3,4,5. 

Řešení slovních úloh. 

Aplikování osvojených početních operací, 

modelování početních operací, řešení slovních 

úloh na vztahy o n více, o n méně. 

  

- závislosti, vztahy a práce s daty 
- orientuje se v čase 

Orientuje se v čase (rok, měsíc, týden, den). 

Používá časové jednotky den a hodina, čtení 

údajů na hodinách, včetně digitálních. 

Používání výrazů včera, dnes a zítra. 

OSV – poznávání lidí, 

mezilidské vztahy 
 

- doplňuje posloupnosti čísel 
Posloupnost čísel, význam první, poslední, před, 

za hned před, hned za. 

  

- popisuje jednoduché závislosti 

z praktického života 

Sledování jednoduchých závislostí na čase 

(např. změna teploty během dne, přechod a 

odchod ze školy, délka vyučovací hodiny, délka 

spánku) 
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Geometrie v rovině a prostoru 
- žák rozezná, pojmenuje a popíše 

základní rovinné útvary 

Kreslení křivých a rovných čar. Rozeznávání a 

pojmenovávání rovinných útvaru (čtverec, 

obdélník, trojúhelník, kruh). 

Rozeznávání a pojmenování bodu. Rozeznávání a 

pojmenování úseček.  

  

- měří a odhaduje délku úsečky 

Rýsování úsečky v cm. 

Užívání jednotek délky m, cm. Odhadování délky 

úsečky na cm. Měření délky úsečky v cm. 

  

 
 

Vzdělávací obsah předmětu Matematika - 2. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Číslo a početní operace 

- porovnává množství a vytváří soubory 

prvků podle daných kritérií v oboru do 10 

Počítání předmětů v daném souboru, manipulace s 

předměty, vytváření konkrétních souborů s daným 

počtem prvků a naopak, číselná řada 0-10, použití 

teček a číslic. 

OSV – rozvoj 

schopností poznávání 
Hudební výchova 

- čte, píše a používá číslice v oboru do 10, 

numerace do 20 

Čtení, zápis čísel do 10, vyjmenuje řadu čísel do 20.   

- zná matematické operátory <,>, =, +, - 

Porovnávání čísel do 10. Zapisování vztahu rovnosti a 

nerovnosti. 

Orientace na číselné ose, (pojmy před, hned před, za, 

hned za), lineární uspořádání čísel. 

OSV – psychohygiena 

OSV – kreativita 
 

- sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 10 
Sčítání a odčítání v oboru do 10 s názorem.  Prvouka 

- pokouší se řešit jednoduché slovní úlohy na 
sčítání a odčítání, umí rozklad čísel v oboru 

do 10 

Řešení a vytváření jednoduchých slovních úloh na 

sčítání a odčítání do 10.Rozklad čísel do deseti s 

názorem. 

EV – sebepojetí Tělesná výchova 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

- modeluje jednoduché situace podle  
pokynů a s využitím pomůcek 

Orientace v čase – celé hodiny. Den, týden, měsíc, 

rok. 

OSV – poznávání lidí, 

mezilidské vztahy 
Prvouka 

- zvládá orientaci v rovině a používá  
výrazy, před, za, vpředu, vzadu 

Práce s obrazovým materiálem.  
Prvouka 

Český jazyk 

Geometrie v rovině a prostoru  

- pozná a pojmenuje základní geometrické 

tvary a umí je graficky znázornit 

Čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh. Nachází v 

realitě jejich reprezentaci. 
  

- používá pravítko 
Rovná čára, křivá čára, rýsuje rovné čáry.  Výtvarná výchova 

Pracovní činnosti 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Matematika -  3. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Číslo a početní operace 

- používá přirozená čísla k modelování reálných 

situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří 

soubory s daným počtem prvků 

Obor přirozených čísel 

Pamětné sčítání a odčítání čísel, která 

mají nejvýše dvě číslice různé od O 

do 1000. 

OSV -  rozvoj 

schopností poznávání Tělesná výchova 

- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 

1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a 

nerovnosti 

Zápis čísla v desítkové soustavě, 

porovnávání čísel do 1000. 
  

- užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

Zobrazení čísla na číselné ose, 

orientace na číselné ose. 

 Tělesná výchova 
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- provádí zpaměti jednoduché početní operace 
s přirozenými čísly 

Malá násobilka. Dělení se zbytkem v 

oboru malé násobilky. Písemné algoritmy 

početních operací – písemné sčítání a 

odčítání do 1000.  

Zaokrouhlování čísel na desítky, na 

stovky. 

  

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a  

modeluje osvojené početní operace 

Slovní úlohy – jednoduché a složené.  Prvouka 

Závislost, vztahy a práce s daty 

- orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 

Pojmy sekunda, minuta, hodina, den, 

týden, měsíc, rok. 

 Prvouka 

- popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života 

Závislosti a jejich vlastnosti.   

- doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 
Tabulky, souřadnice.   

Geometrie v rovině a prostoru 

- rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 

základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa, 
nachází v realitě jejich reprezentaci 

Bod, přímka, úsečky-měření a 

porovnávání, rýsování. 

Polopřímka. 

Trojúhelník, čtverec, obdélník, 

čtyřúhelník. 

  

- porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

Tělesa-koule, krychle, kvádr, 

kužel, jehlan, válec. Vzájemná 

poloha dvou přímek v rovině. Délka 

úsečky, jednotky délky a jejich 

převody 

  

- rozezná a modeluje jednoduché souměrné 

útvary v rovině 

Osová souměrnost.  Pracovní činnosti 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Matematika - 3 ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Číslo a početní informace 

- porovnává množství a vytváří soubory prvků 

podle daných kriterií v oboru do 20 

K danému číslu přiřazuje správný počet prvků a 

naopak, práce s pomůckami. 
OSV – rozvoj 

schopností poznávání 

Tělesná výchova 

- čte, píše a používá číslice v oboru do 20, 

numerace do 100 

Poznávání, čtení a zápis čísel do 20, řada 

čísel do 100- pozná a pojmenuje čísla, 

počítá po jednotkách i desítkách. 

  

- zná matematické operátory +, -, =, <,> a umí 

je zapsat 

Porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 

20 s názorem. 

 Tělesná výchova 

- řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a 
odčítání v oboru do 20, umí rozklad čísel v 

oboru do 20 

Řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a 

odčítání a úlohy typu o n více, o n 

méně. 

  

Závislosti a práce s daty 

- modeluje jednoduché situace podle pokynů a s 
využitím pomůcek 

Pojmy: hodiny celé, půl, čtvrt, třičtvrtě a 

minuta. 
 Prvouka 

- doplňuje jednoduché tabulky, schémata a 

posloupnosti čísel v oboru do 20 

Dopisování chybějících čísel ve správném 

pořadí do tabulek. 

  

- uplatňuje matematické znalosti s drobnými 

mincemi 

Nákup, prodej. EV – pozitivní 

hodnocení druhých  
 

Geometrie v rovině a prostoru 

- pozná a pojmenuje základní geometrické 

tvary a umí je graficky znázornit 

Čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník. Prostorové 

útvary: koule, válec, krychle, kvádr, 

kužel, jehlan. 

  

- rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, 
jak se označují 

Bod, přímka, úsečka.   

- používá pravítko Rýsování a měření úsečky v cm.  Pracovní činnosti 
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Vzdělávací obsah předmětu Matematika - 4. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Číslo a početní informace 

- využívá při pamětném počítání komutativnost 

 i asociativnost sčítání a násobení 

Opakování ze 3. ročníku. Pamětné sčítání a 

odčítaní čísel, která mají nejvýše dvě 

číslice různé od O do1000. Pamětné 

násobení a dělení nejvýše se dvěma 

různými číslicemi od O jednociferným 

číslem. 

  

- rozeznává sudá a lichá čísla. Sudá a lichá čísla.  Tv 

- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla Numerace čísel do milionu.   

- užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Řády čísel.   

- provádí písemné početní operace v oboru 

přirozených čísel 

Písemné sčítání a odčítání. Násobení 

10,100,1000. 
  

- řeší jednoduché slovní úlohy.  Slovní úlohy  Př, Vl 

- osvojuje si postup u písemného dělení Písemné dělení jednociferným dělitelem.   

- osvojuje si postup u písemného násobení  Písemné násobení s jednociferným činitelem.   

- seznámí se se zaokrouhlováním 
přirozených čísel, pokouší se odhadnout a 

zkontrolovat výsledky početních operací v 

oboru přirozených čísel 

Zaokrouhlování na 10,100,1000.   

- řeší a tvoří jednoduché úlohy, ve kterých 

aplikuje osvojené početní operace v celém oboru 
přirozených čísel 

Vztahy o n-více (méně), n-krát více (méně).   

Geometrie v rovině a prostoru 

- rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 

základní rovinné útvary 

- měří a odhaduje délku úsečky 

Základní útvary v rovině: lomená čára, 

přímka, polopřímka, úsečka. 
 

Pv 

- s dopomocí sestrojí rovnoběžky a kolmice Různoběžky, kolmice, rovnoběžky.   

- sestrojí čtverec a obdélník Čtverec a obdélník.   

- s dopomocí počítá obvod čtverce a 

obdélníka 

Obvod čtverce a obdélníka.   

- rozpoznává rozdíl mezi kruhem a kružnicí 
- rýsuje kružnici s daným středem a 

poloměrem 

Kruh, kružnice   

- určuje obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
seznamuje se se základními jednotkami obsahu 

Obsah.   

- rozpozná a znázorní jednoduché osově 
souměrné útvary a určí osu souměrnosti 

útvaru překládáním papíru 

Obrazce v rovině. Osově souměrné útvary.  Vv 

- seznamuje se se základními útvary v 

prostoru 

Tělesa v prostoru. Kvádr, krychle, jehlan, 

koule, válec. 
 Vv, Pv 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Matematika -  4. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Číslo a početní informace 

- čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na 
číselné ose, numerace do 1000 

přirozená čísla 
OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání 

 

- sčítá a odčítá zpaměti i písemně 

dvouciferná čísla 

písemné algoritmy početních operací EV – schopnost 

spolupráce 

Tv 
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- zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 
10 do 100 

násobilka EV – akceptace 

druhého 
 

- zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s 

využitím ve slovních úlohách 

zápis čísla v desítkové soustavě a jeho 

znázornění (číselná osa) 

EV – tvořivost 

v mezilidských 

vztazích 

 

- tvoří a zapisuje příklady na násobení a 
dělení v oboru do 100 

násobilka EV – elementární 

prosociálnost 

Tv 

- zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy 
přirozená čísla, písemné algoritmy početních 

operací, násobilka 
 Vl, Př 

- rozeznává sudá a lichá čísla, používá 

kalkulátor 

přirozená čísla, písemné algoritmy početních 

operací, násobilka 

EV – pozitivní 

hodnocení druhých 

 

Geometrie v rovině a prostoru 

- znázorní, narýsuje a označí základní 

rovinné útvary 

základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, 

polopřímka, úsečka 
 Pv 

- měří a porovnává délku úsečky délka úsečky, jednotky délky a jejich převody   

- sestrojí rovnoběžky a kolmice vzájemná poloha dvou přímek v rovině   

- určí osu souměrnosti překládáním papíru, 

pozná základní tělesa 

osově souměrné útvary, základní útvary v 

prostoru 
  

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Matematika -  5. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Číslo a početní informace 

- využívá při pamětném i písemném počítání 
komunikativnost a asociativnost sčítání a 

násobení 

numerace do 1 000 000 a přes 1 000 000, zápis čísla v 

desítkové soustavě, číselná osa, malá násobilka 

(prohloubení), vlastnosti početních operací 

  

- s využitím tabulky násobků provádí 

písemné početní operace v oboru 

přirozených čísel 

písemné algoritmy početních operací (násobení, 

dělení, sčítání, odčítání), písemné násobení 

dvojciferným a trojciferným činitelem, písemné dělení 

dvojciferným dělitelem s kontrolou 

  

- zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 

odhady, kontroluje výsledky početních 

operací v oboru přirozených čísel 

zaokrouhlování do 1 000 000, odhad výsledků, 

kontrola výsledků u písemného sčítání, odčítání a 

dělení, porovnávání čísel, číselná osa 

  

- řeší úlohy, ve kterých aplikuje osvojené 

početní operace v celém oboru přirozených 
čísel 

řešení jednoduchých a složených slovních úloh 
OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání 

 

- modeluje a určí část celku, používá zápis ve 

formě zlomku 

zlomky   

- porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 

jmenovatelem v oboru kladných čísel 

zlomky   

- přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na  

číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

desetinná čísla   

- porozumí významu znaku „- „pro zápis 

celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na 

číselné ose 

celá čísla   

Závislosti a práce s daty 

- vyhledává, sbírá a třídí data 

jízdní řády, telefonní seznam, tabulky, grafy 

(orientace) 

 Čj 

Př 

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a 

diagramy 

jednoduché grafy, tabulky, diagramy   

Geometrie v rovině a prostoru 

- narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 

(čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnici), 

užívá jednoduché konstrukce 

základní útvary v rovině, lomená čára, přímka, 

polopřímka, úsečka, čtverec, obdélník, knižnice, kruh, 

trojúhelník, čtyřúhelník, mnohoúhelník 

 
Vy 
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- sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku 

sečtením jeho stran 

délka úsečky, jednotky délky a jejich převody, obvod 

obrazce (čtverce, obdélníku a trojúhelníku) 
 Př 

- sestrojí rovnoběžky a kolmice vzájemná poloha dvou přímek v rovině   

- určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

obsah čtverce, obdélníku   

- rozpozná a znázorní jednoduché osově 

souměrné útvary, osu souměrnosti určí 

překládáním papíru 

osa souměrnosti – osově souměrné útvary  Pv 

Nestandartní 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, magické čtverce, číselné a obrázkové 

řady, prostorová představivost 
 N, Př 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Matematika - 5. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Číslo a početní informace 

- čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné 

ose, numerace do 1000 

přirozená čísla   

- sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla písemné algoritmy početních operací  Tv 

- zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 

100 

násobilka   

- zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s 
využitím ve slovních úlohách 

zápis čísla v desítkové soustavě a 

jeho znázornění (číselná osa) 

EV – schopnost 

spolupráce 
 

- tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v 

oboru do 100 

násobilka  Tv 

- zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy 
přirozená čísla, písemné algoritmy 

početních operací, násobilka 

 Vl, Př 

- rozeznává sudá a lichá čísla, používá kalkulátor 
přirozená čísla, písemné algoritmy 

početních operací, násobilka 

  

Závislosti, vztahy a práce s daty 

- vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy 
apod.) podle návodu 

jízdní řády, tabulky, grafy (orientace) 
EV – tvořivost 

v mezilidských 

vztazích 

 

- orientuje se a čte v jednoduché tabulce 

určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí 

jednotky času v běžných situacích provádí 

jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti 

a času 

uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s 
penězi 

jednoduché grafy, tabulky, diagramy 
EV – elementární 

prosociálnost 
 

Geometrie v prostoru a rovině 

- znázorní, narýsuje a označí základní rovinné 

útvary 

základní útvary v rovině – lomená čára, 

přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, 

kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh 

 Pv 

- měří a porovnává délku úsečky 
délka úsečky, jednotky délky a jejich 

převody 
  

- sestrojí rovnoběžky a kolmice 
vzájemná poloha dvou přímek v rovině   

- určí osu souměrnosti překládáním papíru, pozná 

základní tělesa 

osově souměrné útvary, základní 

útvary v prostoru – kvádr, krychle, 

jehlan, koule, kužel, válec  

  

-  - vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek 

jeho stran 
obvod obrazce   

Nestandartní aplikační úlohy a problémy 

- řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž 

řešení nemusí být závislé na matematických 

postupech 

slovní úlohy  Vl, Př 
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Vzdělávací obsah předmětu Matematika - 6. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- provádí početní operace v oboru přirozených 

čísel  

- zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností 

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené  

početní operace v oboru přirozených čísel 

- užívá různé způsoby kvantitavního vyjádření 
vztahu celek-část (přiroz. číslem) 

Opakování učiva 1. – 5. ročník 

Přirozená čísla a početní operace s nimi 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání -  řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

 

-charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 
- porovnává, měří a odhaduje délku 
- sestrojí kolmice a rovnoběžky 
- načrtne a sestrojí čtverec a obdélník 

Opakování učiva 1. – 5. ročník 

geometrie 
  

- provádí početní operace v části oboru racion. 

čísel (desetinná čísla) 

- zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností 

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené 

poč. operace s des. čísly 
- užívá různé způsoby kvantitavního vyjádření 

vztahu celek-část (des. číslem) 

Desetinná čísla a početní operace s 

nimi 
  

- odhaduje a vypočítá obvod a obsah rovinných 

útvarů 

- řeší geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matem. učiva 

- zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 

vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení 
úloh a jednoduchých praktických problémů, 

využívá potřebnou matematickou symboliku 

Počítáme obvody a obsahy 

-čtverec a obdélník 
-převody jednotek délky, obsahu, 

hmotnosti 

 F – fyzikální veličiny 

- modeluje a řeší situace s využitím 

dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

Dělitel a násobek 

- znaky dělitelnosti 

-prvočíslo 

  

- určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

- charakterizuje základní vlastnosti krychle a 
kvádru 
- načrtne a sestrojí síť a obraz těchto těles 
- odhaduje a vypočítá povrch a objem 
krychle a kvádru 

- určuje a charakterizuje základní prostorové útvary, 

analyzuje jejich vlastnosti 

Úhel-vedlejší a vrcholové úhly – 

sestrojení úhlu dané velikosti 

Krychle a kvádr – povrch a objem – 

převody jednotek objemu 

 F – fyzikální veličiny 

- charakterizuje a třídí trojúhelníky 

- určuje velikost vnitřního úhlu měřením a 

výpočtem 
- odhaduje a vypočítává obvod trojúhelníku 

- načrtne a sestrojí trojúhelník podle vět ses, sus, 

usu 
- užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 

shodnosti trojúhelníků 

Trojúhelník 

- vnější a vnitřní úhly trojúhelníku 

- rovnoramenný a rovnostranný 

trojúhelník – výšky v trojúhelníku 

- těžnice a těžiště trojúhelníku 

- knižnice vepsaná a opsaná, osy stran 

a úhlu – trojúhelníková nerovnost 

- druhy trojúhelníků (podle stran a 

úhlů) 

- konstrukce trojúhelníků podle vět ses, 

usu, sus, shodnost 

- určování velkosti vnitřních úhlů 

- obvod trojúhelníku 

 F – těžiště a těžnice 

- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v 

osové souměrnosti 
- určí osově souměrný útvar 

Souměrnost – osová 
 

F – zobrazování rovinnými 

zrcadly 
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Vzdělávací obsah předmětu Matematika – 6. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Číslo a proměnná 

-čte, píše, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru 

do 1000 

-zvládá orientaci na číselné ose 

- provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla 

-písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí dvojciferná 

čísla, dělí se zbytkem 

 

Opakování 1. – 5. roč. 

Přirozená čísla a početní operace s nimi 

-počítání do 1000, numerace, zápis, 

porovnávání čísel, číselná osa 

-rozklad čísel pomocí násobků 1000, 100, 

10, 1 

-zaokrouhlování čísel 

-sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu 

desítek 

-sčítání a odčítání do 1000 s přechodem 

desítek 

-jednoduché lineární rovnice 

-násobení a dělení v oboru do 100 

-dělení se zbytkem v oboru do 100 

OSV – rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

-vyhledá a roztřídí data 

-orientuje se a čte v tabulce 

-provádí převody jednotek délky, hmotnosti, 

objemu a času 

-zvládá početní úkony s penězi 

 

Jednotky délky, hmotnosti – praktické 

převody 

Jednotky objemu a času – praktické 

převody 

Závislosti a data, tabulky 

 F – fyzikální veličiny 

Geometrie v rovině a v prostoru 

-umí zacházet s rýsovacími pomůckami a 

potřebami 

-používá technické písmo 

-odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, 

graficky sčítá a odčítá úsečky 

-rozeznává a rýsuje jednoduché rovinné útvary 

-provádí jednoduché konstrukce 

-vyznačuje a rýsuje úhly, provádí jednoduché 

konstrukce 

-sestrojí základní rovinné útvary ve středové a 

osové souměrnosti 

-rozeznává základní prostorové útvary 

 

 

Opakování učiva – základní geometrické 

konstrukce – bod, přímka, úsečka, 

kolmice. 

Rýsování čtverce, obdélníku a kružnice. 

Jednoduché konstrukce kružítkem – 

přenášení úseček, porovnávání úseček, 

odhad délky úsečky, grafický součet 

úseček, násobek úseček. 

Střed úsečky, osa úsečky. 

Základní rovinné útvary ve středové a 

osové souměrnosti. 

Trojúhelník – konstrukce trojúhelníku ze 

tří stran, přenášení trojúhelníku pomocí 

kružítka. 

Úhel – vyznačování a rýsování úhlu, 

popis úhlu, úhel pravý, ostrý, tupý, 

přímý, osa úhlu, konstrukce pravého úhlu 

kružítkem. 

Základní útvary v prostoru – kvádr, 

krychle, koule, válec 

 

 

 

OSV – kooperace a 

kompetice 
 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

-samostatné řešení praktických úloh 

-hledání různých řešení předložených situací 

-využití poznatků a dovedností z jiných 

vzdělávacích oblastí 

-využití prostředků výpočetní techniky při řešení 

úloh 

 

Slovní příklady, aplikační úlohy, 

doplňovačky. 

Pravidla řešení slovních úloh, práce s 

kalkulátorem. 

Úlohy z praktického života. 

OSV – řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 
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Vzdělávací obsah předmětu Matematika – 7. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- provádí početní operace v kladné části oboru 

racionálních čísel 

- zlomkem vyjadřuje kvantitativní vztah – 
celek – část 

- analyzuje a řeší jednoduché problémy 

modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 

matematický aparát v kladné části oboru 

racionálních čísel 

Zlomky 

- převrácené číslo 

- smíšené číslo 
- pravý, nepravý zlomek – složený zlomek 

- početní úkony se zlomky 

- zlomek na číselné ose 
- slovní úlohy se zlomky a smíšenými čísly  

- zlomek a desetinné číslo 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání 
 

- poměrem vyjadřuje kvantitativní vztah -  

celek část 

- řeší modelováním a výpočtem situace 

vyjádřené poměrem 

- pracuje s měřítky plánů a map 

- určuje vztah přímé nebo nepřímé 
úměrnosti 

-zakresluje a čte bod určený danými 

pravoúhlými souřadnicemi v 
rovině 

 

Poměr  

- měřítko 

- úměra 

- troj členka 

- přímá, nepřímá úměrnost 
 

F – rychlost a dráha 

rovnoměrného přímočarého 

pohybu 

- páka, rovnovážná poloha na 

páce, užití páky 

- hydraulická zařízení 

- závislost tlaku na 

tlakové síle a obsahu 

plochy 

Z – měřítko map 

- zaokrouhluje a provádí odhady s danou 

přesností 

- účelně využívá kalkulátor 
- procentem vyjadřuje kvantitativní vztah – 

celek -  část 

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

celek) 

Procenta 

- procento, promile 

- základ, procentová část, počet procent 

– jednoduché úrokování 

- procentová část, zlomek 

  

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

nezávislé na obvyklých postupech a 

algoritmech školské matematiky 

Nestandardní aplikační úlohy   

- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 

středové souměrnosti 

- určí středově souměrný útvar 

Souměrnost – středová   

- charakterizuje a třídí čtyřúhelníky 

určuje velikost vnitřního úhlu měřením a 

výpočtem 

- určuje osově a středově souměrný útvar 

- odhaduje a vypočítá obsah trojúhelníku, 
obsah a obvod čtyřúhelníku 

- načrtne a sestrojí jednoduché čtyřúhelníky 

Čtyřúhelníky 

- rovnoběžník a jeho vlastnosti 

- výšky a úhlopříčky rovnoběžníku 

- obdélník, kosodélník, čtverec, kosočtverec 

– obvod a obsah rovnoběžníku 

- obsah trojúhelníku 

- lichoběžník, vlastnosti lichoběžníku – obvod 

a obsah lichoběžníku 

 
F – skládání různoběžných 

sil 

- odhaduje a vypočítává objem a 
povrch pravidelného hranolu 

- načrtne a sestrojí síť a obraz hranolu 

Hranoly 

- pravidelný čtyřboký hranol 

- hranoly s podstavami ve tvaru známých 

rovinných útvarů 

  

- analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s 

využitím osvojeného matematického aparátu 

Nestandardní aplikační úlohy   

- provádí početní operace v oboru 
celých racionálních čísel 

- analyzuje a řeší jednoduché problémy,  

modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 

matematický aparát v oboru celých a 

racionálních čísel 

• užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 

při řešení úloh 

Celá čísla 

- čísla navzájem opačná 

- číselná osa 
- početní operace s celými čísly 
- racionální čísla 
- nestandardní aplikační úlohy, číselné a 

logické řady 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání F – teplota – skládání sil 
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Vzdělávací obsah předmětu Matematika – 7. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Číslo a proměnná 

-čte, píše, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru 

do 10 000 

-zvládá orientaci na číselné ose 

- provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla 

-písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná 

čísla 

 

Opakování učiva 6. roč. 

Přirozená čísla a početní operace s nimi 

-počítání do 10 000, numerace, zápis, 

porovnávání čísel, číselná osa 

-zápis a rozklad čísel v desítkové 

soustavě 

-zaokrouhlování čísel 

-písemné sčítání a odčítání do 10 000  

-jednoduché lineární rovnice 

-písemné násobení a dělení přirozených 

čísel do 10 000 

-písemné násobení jednociferným a 

dvojciferným činitelem 

-písemné dělení jednociferným a 

dvojciferným dělitelem 

OSV – rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

F – výpočet neznámé ze vzorce 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

-vyhledá a roztřídí data 

-orientuje se a čte v tabulce 

-provádí převody jednotek délky, hmotnosti, 

objemu a času 

-zvládá početní úkony s penězi 

-aritmetický průměr 

 

Jednotky délky, hmotnosti – praktické 

převody 

Jednotky objemu a času – praktické 

převody 

Závislosti a data, tabulky 

Manipulační činnosti s penězi. 

Aritmetický průměr. 

Římské číslice. 

OSV – řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

F – fyzikální veličiny 

 

Geometrie v rovině a v prostoru 

-umí zacházet s rýsovacími pomůckami a 

potřebami 

-používá technické písmo 

-rozeznává a rýsuje jednoduché rovinné útvary 

-provádí jednoduché konstrukce 

-vypočítá obvod trojúhelníka, čtverce a obdélníka 

-vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí 

jednoduché konstrukce 

-  

Úhel, velikost úhlu, stupeň, úhloměr. 

Sestrojení a měření úhlu dané velikosti. 

Konstrukce úhlu 30˚, 60˚, 90˚, 120˚. 

Trojúhelník, druhy, konstrukce. Výška 

trojúhelníku. 

Pravidelný šestiúhelník, pravidelný 

osmiúhelník. 

Obvody rovinných obrazců – obvod 

trojúhelníku, čtverce a obdélníku. 

  

OSV – kooperace a 

kompetice 
 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

-samostatné řešení praktických úloh 

-hledání různých řešení předložených situací 

-využití poznatků a dovedností z jiných 

vzdělávacích oblastí 

-využití prostředků výpočetní techniky při řešení 

úloh 

 

Slovní příklady, aplikační úlohy, 

doplňovačky, závislosti a data, tabulky. 

Pravidla řešení slovních úloh, práce s 

kalkulátorem. 

Úlohy z praktického života, aplikační 

úlohy. 

Práce s kalkulátorem. 

EV – ekonomické 

hodnoty 
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Vzdělávací obsah předmětu Matematika –  8. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- užívá ve výpočtech druhou mocninu a druhou 

odmocninu 
- zaokrouhluje a provádí s danou přesností 

- účelně využívá kalkulátor 

Mocniny a odmocniny  

- druhá mocnina 

- druhá odmocnina 

- třetí mocnina 

- třetí odmocnina 

  

- využívá Pythagorovy věty při řešení úloh 

Pythagorova věta 

- obrácená Pythagorova věta  

- výpočet přepony a odvěsny 

 
F – výpočet výslednice při 

skládání různoběžných sil 

- určuje hodnotu výrazu 

- sčítá a násobí mnohočleny 
- užívá vzorců druhá mocnina dvojčlenu a 
součin součtu a rozdílu 

- matematizuje jednoduché reálné situace s 

využitím proměnných 

Výrazy 

- číselný výraz a jeho hodnota 

- proměnná, výrazy s 

proměnnými – mnohočleny 

- početní úkony s mocninami 

 F – dosazování do vzorců 

- formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic 

Rovnice 
- lineární rovnice, ekvivalentní úpravy 

- základní slovní úlohy "o víc", 

"krát víc" i s procenty a zlomky 

- výpočet neznámé ze vzorce 

 F – výpočet neznámé ze vzorce 

- odhaduje a vypočítává obsah a obvod kruhu 

- načrtne a sestrojí sečnu, tětivu, tečnu, vnější 

přímku 

Kruh, kružnice 

- kruh, kružnice 

- vzájemná poloha přímky a 

kružnice  

- vzájemná poloha dvou 

kružnic 

- obsah a obvod kruhu 

  

- odhaduje a počítá objem a povrch válce 
- načrtne a sestrojí síť válce 

- analyzuje a řeší odpovídající aplikační 

geometrické úlohy 

Válec 

- síť válce 
- podstavy, plášť válce 

  

- analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s 
využitím osvojeného matematického aparátu 

Nestandardní aplikační úlohy 

- logické a netradiční geometrické úlohy 
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Vzdělávací obsah předmětu Matematika – 8. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Číslo a proměnná 

-čte, píše, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru 

do 100 000 

-zvládá orientaci na číselné ose 

- provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla 

-písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná 

čísla 

-pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá 

vyjádření vztahu celek – část (zlomek, desetinné 

číslo) 

-čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí 

s nimi základní početní operace 

 

Opakování učiva 7. roč. 

Přirozená čísla a početní operace s nimi 

-počítání do 100 000, numerace, zápis, 

porovnávání čísel, číselná osa 

-zaokrouhlování čísel 

-písemné sčítání a odčítání desetinných 

čísel 

-násobení desetinných čísel 10, 100, 1000 

-násobení desetinných čísel číslem 

přirozeným a číslem desetinným  

-jednoduché lineární rovnice 

-písemné násobení a dělení přirozených 

čísel do 100 000 

-písemné dělení zpaměti 

-písemné dělení jednociferným a 

dvojciferným dělitelem 

-zlomky, smíšené číslo, výpočet zlomku 

z celku, zlomek jako část celku 

OSV – rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

-vyhledá, třídí a porovnává data 

-vypracuje jednoduchou tabulku 

-provádí převody jednotek délky, hmotnosti, 

objemu a času 

 

 

Převody jednotek, sčítání a odčítání 

Závislosti a data, tabulky 

Číselné řady, logické řady 

Praktické úlohy 

OSV – řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

F – fyzikální veličiny 

 

Geometrie v rovině a v prostoru 

-umí zacházet s rýsovacími pomůckami a 

potřebami 

-používá technické písmo 

-rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary 

-provádí jednoduché konstrukce 

-vypočítá obvody a obsahy obrazců 

-vypočítá povrch těles  

-  

Obvody rovinných obrazců – 

čtyřúhelníky. 

Obsah trojúhelníka, čtyřúhelníky 

Délka kružnice, obvod kruhu 

Obsahy obrazců 

Povrch těles – kvádr, krychle 

  

EV – pozitivní 

hodnocení druhých 
 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

-samostatné řešení praktických úloh 

-hledání různých řešení předložených situací 

-využití poznatků a dovedností z jiných 

vzdělávacích oblastí 

-využití prostředků výpočetní techniky při řešení 

úloh 

 

Slovní příklady, aplikační úlohy, 

doplňovačky, závislosti a data, tabulky. 

Pravidla řešení slovních úloh, práce s 

kalkulátorem. 

Úlohy z praktického života, aplikační 

úlohy. 

Práce s kalkulátorem. 

EV – otevřená 

komunikace 
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Vzdělávací obsah předmětu Matematika – 9. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců druhá mocnina 

dvojčlenů, rozdíl druhých mocnin a 

vytýkáním 

Mnohočleny 

- rozklady mnohočlenů 

- vytýkání, postupné vytýkání 

- vzorce druhá mocnina dvojčlenu a rozdíl 

druhých mocnin 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání  

- formuluje a řeší reálnou situaci 

pomocí rovnic a jejich soustav 

Rovnice 
- soustava dvou lineárních rovnic se dvěma 

neznámými 

- slovní úlohy o pohybu, o společné 

práci, o míchání směsí 

 

F – úprava a odvozování 

vzorců 

- rychlost a dráha 

rovnoměrného pohybu  

- teplo 

Ch – koncentrace roztoků 

- určuje vztah přímé a nepřímé 

úměrnosti 
- vyjadřuje funkční vztah tabulkou, 

rovnicí, grafem 

- matematizuje jednoduché reálné 
situace s využitím funkčních vztahů 

- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává 

data 
- porovnává soubory dat 

Funkce 

- závislosti a data, příklady závislostí 

z praktického života a jejich vlastnosti, diagramy, 

grafy, tabulky 

- lineární funkce, přímá a nepřímá úměrnost 

- grafické řešení soustav dvou lineárních rovnic o 

dvou neznámých 

- kvadratická funkce 

- goniometrické funkce sin x, cos x, tg x 

 

F – čtení údajů z grafů  

- Ohmův zákon 

- hustota 

- tlak 
- rychlost a dráha 

rovnoměrného pohybu 

- hmotnost a délka pružiny 

- využívá pojem množina všech bodů 

dané vlastnosti k charakteristice 
útvaru a k řešení polohových a 

nepolohových konstrukčních úloh 

- využívá matematickou symboliku 
- načrtne a sestrojí rovinné útvary 

Konstrukční úlohy 

- množiny bodů dané vlastnosti 

- Thaletova kružnice 
- konstrukce bodu (kružnice), který má dvě 

vlastnosti 

- konstrukce trojúhelníku zadaného různými 

prvky 

- konstrukce čtyřúhelníku zadaného různými 

  

- užívá k argumentaci a při výpočtech 
věty o podobnosti trojúhelníků 

- načrtne se sestrojí podobné rovinné 

útvary 
- pracuje s měřítky map a plánů 

Podobnost 

- věty o podobnosti trojúhelníků ses, sus, 

uu – dělení úseček, změna velikosti 

úseček 

- redukční úhel 

- podobnost rovinných útvarů 

 Z – měřítko map 

- určuje a charakterizuje prostorové útvary 
jehlan, kužel, koule, analyzuje jejich 

vlastnosti 

- odhaduje a vypočítává objem a povrch 
jehlanu, kužele, koule 

Tělesa 
- jehlan, charakteristika tělesa, výpočet objemu a 

povrchu 

- kužel, charakteristika tělesa, výpočet objemu a 

povrchu 

- koule, charakteristika tělesa, výpočet objemu a 

povrchu 

  

- užívá logickou úvahu a kombinační 
úsudek při řešení problémů a nalézá 

různá řešení předkládaných nebo 

zkoumaných situací 
- řeší úlohy na prostorovou 

představivost, aplikuje a kombinuje 

poznatky a 
- dovednosti z různých tematických 

vzdělávacích oblastí 

Nestandardní aplikační úlohy 

- logické a netradiční řešení úloh 
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Vzdělávací obsah předmětu Matematika –9.  ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Číslo a proměnná 

-čte, píše, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru 

do 1 000 000 

-zvládá orientaci na číselné ose 

- provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla 

-písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná 

čísla 

-pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá 

vyjádření vztahu celek – část (zlomek, desetinné 

číslo, procento) 

-čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí 

s nimi základní početní operace 

-používá měřítko mapy a plánu 

-řeší jednoduché úlohy na procenta 

 

Opakování učiva 8. roč. 

Přirozená čísla a početní operace s nimi 

-počítání do 1 000 000, numerace, zápis, 

porovnávání čísel, číselná osa 

-desetinná čísla, desetinný zlomek 

-zaokrouhlování desetinných čísel 

-písemné sčítání a odčítání desetinných 

čísel 

-násobení a dělení desetinných čísel  

-jednoduché lineární rovnice 

- dělení přirozených čísel, dělení se 

zbytkem, dělení na jedno desetinné místo, 

dělení desetinného čísla přirozeným 

číslem, dělení desetinného čísla 

desetinným číslem 

-dělení v daném poměru, postupný poměr 

 -zlomky, smíšené číslo, výpočet zlomku 

z celku, zlomek jako část celku 

-procento – význam, základní pojmy, 

výpočet jednoho procenta, základu, 

výpočet procentové části 

-úrok – úroková míra 

OSV – rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

-vyhledá, třídí a porovnává data 

-vypracuje jednoduchou tabulku 

-provádí převody jednotek délky, hmotnosti, 

objemu a času 

 

 

Převody jednotek 

Závislosti a data, tabulky 

Vyhledávání, třídění a porovnávání dat 

Praktické úlohy, grafické vyjádření 

závislosti, soustava souřadnic 

OSV – řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

F – fyzikální veličiny 

 

Geometrie v rovině a v prostoru 

-umí zacházet s rýsovacími pomůckami a 

potřebami 

-používá technické písmo 

-rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary 

-sestrojí základní rovinné útvary ve středové a 

osové souměrnosti 

-provádí jednoduché konstrukce 

-vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce 

-načrtne základní tělesa, zobrazuje jednoduchá 

tělesa, sestrojí sítě základních těles 

-vypočítá povrch těles  

-  

Rýsování rovinných obrazců, výpočty 

obvodů a obsahů rovinných obrazců, 

osová a středová souměrnost 

Základní útvary v prostoru, síť krychle, 

kvádru a válce 

Výpočet povrchu a objemu krychle, 

kvádru a válce 

  

EV – pozitivní 

hodnocení druhých 
 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

-samostatné řešení praktických úloh 

-hledání různých řešení předložených situací 

-využití poznatků a dovedností z jiných 

vzdělávacích oblastí 

-využití prostředků výpočetní techniky při řešení 

úloh 

 

Slovní příklady, aplikační úlohy, 

doplňovačky, závislosti a data, tabulky. 

Pravidla řešení slovních úloh, práce s 

kalkulátorem. 

Úlohy z praktického života, aplikační 

úlohy. 

Práce s kalkulátorem. 

OSV – kooperace a 

kompetice 
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Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie  

Informatika 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět Informatika se vyučuje v 4. – 9. ročníku. Náplň předmětu vychází ze vzdělávací 

oblasti Informační a komunikační technologie. Stěžejním tématem předmětu je správné 

zacházení s informací v elektronické podobě: vyhledání, zpracování, uložení dat, předávání 

a výměna informací v souladu se zákony o duševním vlastnictví. Žáci jsou dále vedeni k chápání 

a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru, softwaru, periferií a práce a komunikace v síti, 

k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textovým editorem a tabulkovým kalkulátorem. Žáky 

motivujeme též k využívání tzv. svobodného softwarů. 

Výuka probíhá převážně v odborné učebně informatiky. Výjimečně např. v exteriéru 

(fotografování, natáčení videa) či v jiné učebně, popřípadě exkurze. Žáci jsou děleni do dvou skupin bez 

jakýchkoliv kritérií. Každý žák má k dispozici samostatné pracoviště vybavené potřebnou základní 

výpočetní technikou. 

Nejčastěji používaná forma realizace učiva je samostatná praktická činnost žáků. Na některých 

obsáhlejších projektech pracují žáci ve skupinách. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků. 

Kompetence k učení 

• žákům zadáváme práce na úkolech, kterým rozumí, jsou blízké jim a jejich životnímu 

stylu; v tomto smyslu zadáváme domácí úkoly 
• žáky podporujeme v realizaci vlastních nápadů 

• umožňujeme tisknout vhodné výstupy žákovských prací a prezentovat grafické práce podobně 

jako výtvarné 
• tolerujeme různé úrovně výkonů a výsledků dle individuality žáka 

• podporujeme využití dovedností v souvislostech s jinými obory 

Kompetence k řešení problémů 

• žáky vedeme ke čtení s porozuměním textu a ke schopnosti analyzovat dílčí úkoly problému 

podporujeme žáky v užití různých možnosti řešení a postupů 

• vnímáme chybu žáka jako příležitost ukázat cestu ke správnému řešení 

• objasňujeme žákům princip práce internetových vyhledávačů a portálů 

• učíme žáky využívat nápovědy 

Kompetence komunikativní 

• žáci prezentují vlastní práce v pracovní skupině 
• vytváříme prostor pro diskusi při skupinové práci 

• podporujeme využívání elektronické komunikace; učíme žáky vnímat jejich výhody i nedostatky; 

motivujeme je ke sledování vývoje technologií v této oblasti 

• vedeme žáky k dodržování „netikety" při používání prostředků elektronické komunikace 
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Kompetence sociální a personální 

Prací ve skupinách simulujeme činnosti redakčního týmu; snažíme se, aby žáci: 

• uvědomili si svoji úlohu v týmu 

• cítili odpovědnost za svoji práci vůči ostatním 

• byli schopni požádat o radu a také pomoc poskytnout 

Kompetence občanské 

•       usilujeme, aby žáci vnímali a respektovali provozní řád učebny jako součást Školního řádu, 

tj. souboru základních práv a povinností 

Kompetence pracovní 

• žáci se učí bezpečně obsluhovat vlastní počítač základní periferie jako elektrické zařízení 

• žáci řeší základní problémy spojené s funkčností výpočetní techniky (např. při zatuhnuti počítače     

        -  restart, reset apod.) 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Informatika – 4. – 5. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- využívá základní standardní funkce 

počítače a jeho nejběžnější periferie 

- základní PC sestava 
- ovládání počítačové myší a klávesnice 
- základní funkce PC v síti 
- základní obsluha (spouštění a ukončení programů, 
základní ovládání oken) 

  

- respektuje pravidla bezpečné práce  

s hardware i software a postupuje  
poučeně v případě jejich závady 

- základy hygieny a bezpečnosti práce na PC 

- postupy při běžných problémech se software 

 
Výchova ke zdraví  

Výchova k občanství 

- chrání data před poškozením, 
ztrátou a zneužití 

- ukládání dat, vytváření struktury podsložek,  
- údržba složky, rychlá cesta k datům 

OSV – seberegulace a 

sebeorganizace 

— kreativita 

 

- vyhledává informace na portálech, v 

knihovnách a databázích 

- při vyhledávání informací na 

internetu používá jednoduché a 

vhodné cesty 

- správný tvar a funkce internetové adresy 

- webové stránky školy, obce, známých firem a 

institucí 

- nejznámější české a zahraniční portály 
- vyhledávače, formulace požadavku 

OSV – komunikace, 

řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

Výchova k občanství 

- komunikuje pomocí internetu či 
jiných běžných komunikačních 

zařízení 

- email, chat, 

- Skype 
- další mobilní komunikační zařízení 

OSV – mezilidské 

vztahy 

- komunikace 

- poznávání lidí 

 

- pracuje s textem a obrázkem v 

textovém a grafickém editoru 

- obecné principy kreslení na PC 

- psaní znaků, pohyb v textovém dokumentu 
- kopírování s využitím schránky 

OSV – řešení problémů 

a rozhodovací 

dovednosti 

Výtvarná výchova, Český 

jazyk 

 
 

Vzdělávací obsah předmětu Informatika – 4-5. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- dodržuje pravidla bezpečné práce a 
hygieny v ICT. 

- využívá základní standardní funkce PC. 

Bezpečnost a hygiena práce v 

ICT. Ovládáni a obsluha PC, 

klávesnice a myš. 

EV – základy neverbální 

komunikace 
 

- umí uložit soubor 
- vytvoří si složku.  

Práce se soubory a složkami 
OSV -  seberegulace 

a sebeorganizace 

 

— kreativita 

 

- vyhledává informace na internetu 
- při vyhledávání využívá vhodných a 

jednoduchých cest 

- komunikuje pomocí PC na internetu nebo 
jiných zařízení. 

Vyhledávání na internet a 

komunikace 

OSV – komunikace 
OSV – řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

Výchova k občanství 

- základní principy psaní a opis znaků a 
textu na klávesnici 

- pracuje s výukovým SW dle pokynů 

Textové editory 
OSV – řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

Český jazyk 
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- základní principy kreslení na PC. 
- pracuje se zábavným SW. dle pokynů 

Grafické editory 

OSV – řešení problémů a 

rozhodovací  

 

dovednosti 

Výtvarná výchova 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Informatika – 6. - 7.  ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- základní pojmy hardware, software a 
periferie 

- rozdělení softwaru, 

- základní rozdělení periferií a jejich 
základní obsluha, použití a funkce 

 

Český jazyk  

Fyzika 

Chemie 

- upravuje textový dokument pomocí  

základních formátovacích nástrojů 

- uplatňuje základní estetická 

a typografická pravidla pro práci 

s textem a obrazem 

- textový editor: editace textu, 
formátování dokumentu, odstavce a 

znaků, manipulace s obrázky 

OSV – řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Český jazyk 

 

Výtvarná výchova 

- upravuje fotografie ve vhodném 
programu 

- používá obecné nástroje prohlížečů 

fotografií 

- rastrová a vektorová grafika: úprava 

fotografií a obrázků v grafickém 

editoru, ukládání v různých formátech 

OSV – kreativita 

- sebepoznání a sebepojetí  

     - seberegulace a 

sebeorganizace 

Výtvarná výchova  

Počítačová grafika  

Matematika 

- zpracuje a prezentuje na uživatelské 
úrovni informace v textové, grafické a 

prezentační formě 

- ukládání textových a grafických dat 
pomocí vhodných aplikací a jejich 

základní zpracování 

- vytvoření jednoduché prezentace 

OSV – v řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 
Výtvarná výchova 

- vyhledává a používá informace z různých 

informačních zdrojů a vyhodnocuje 

jednoduché vztahy mezi údaji 

 OSV – komunikace  

 

Vzdělávací obsah předmětu Informatika – 6. – 7. ročník – minimální doporučená úroveň   
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- umí užít základních pojmů hardware a 

software a příklady. 

Hardware a software  Český jazyk  

Anglický jazyk 

- vyhledává potřebné informace a 

využívá základní komunikace na 

internetu. 

Komunikace na internetu OSV – řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

OSV — Komunikace 

Český jazyk 

- ovládá základní psaní na klávesnici. 
Textové editory a procesory OSV – kreativita 

OSV – seberegulace a sebeorganizace 

Český jazyk 

- zvládá práci s výukovým SW. 

- zvládá kreslit a základní práce s 

objekty v grafickém SW. 

Grafické editory 
OSV – kreativita 
OSV – sebepoznání a sebepojetí 

OSV – Seberegulace a sebeorganizace 

Výtvarná výchova, 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Informatika – 8. – 9. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- rozšiřující přídavná 
hardwarová zařízení a 

software 

- počítačové sítě, základní síťové 

prvky – komunikace pomocí sítí a 
použití sítí 

- bezpečnostní a antivirové programy 

  

- pracuje s informacemi v souladu 

se zákony o duševním vlastnictví 

- informační etika  
- zásady autorského zákona, licence 

OSV – komunikace Výchova k občanství 
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- ovládá práci s textovými 

editory 

- formátování textu  
- hledání a nahrazování textu, seznamy 
- tabulky, kontrola překlepů 
- vektorové grafické objekty a obrázky 

OSV – řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Český jazyk  

Zeměpis 

Dějepis 

- rozlišuje vektorový a rastrový 
obrázek, využívá vhodných 

aplikací 

- kreslící funkce ve vhodném textovém editoru 
- editor vektorové grafiky 

OSV – kreativita 
Počítačová grafika  

Výtvarná výchova 

- pracuje se základními funkcemi 
v tabulkovém kalkulátoru 

- základní funkce a vzorce 

- řazení a filtrování dat 

- tvorba grafů 

OSV – řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 
Matematika Fyzika 

- ověřuje věrohodnost informací 
a informačních zdrojů, posuzuje 

jejich závažnost a vzájemnou 
návaznost 

- různé druhy zdrojů informací, relevance 
informací 

- bezpečnost při surfování na síti 
- webové stránky komerčních firem, 

úřadů,  

soukromých osob, internetové diskuse 
- internetové encyklopedie, slovníky 

OSV – řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

OSV – seberegulace a 

sebeorganizace 

sebepoznání a sebepojetí 

- kreativita 

Český jazyk 

Svět lidí 

Výchova k občanství 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Informatika – 8.-  9.  ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- osvojí si základní komunikační 

dovednosti na internetu. 

komunikace na internetu 
OSV – řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

OSV – komunikace 

 

- uživatelská úroveň psaní a práce v 

textovém procesoru. 

textové procesory 
OSV – řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

OSV – sebepoznání a sebepojetí 

Český jazyk 

- na uživatelské úrovni 

zvládá základní grafické 
kreslení. 

grafické editory OSV – kreativita 

OSV – sebepoznání a sebepojetí 

Výtvarná výchova 
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Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět  

Prvouka 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět Prvouka se vyučuje v rámci integrovaného bloku v 1., 2. a 3. ročníku. Jeho 

náplň vychází z obsahu vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět". Do předmětu jsou zařazena částečně 

průřezová témata: Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní 

výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova. 

Výuka je nedělená, probíhá převážně ve třídě. Do výuky jsou zařazovány vycházky 

a výukové programy v CEV a DEF. 

Předmět Prvouka umožňuje žákům: 

• zkoumat přírodní děje a jejich souvislosti 
• analyzovat výsledky pozorování 
• využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání a ovlivňování 

• vytvářet pozitivní postoje k využívání obnovitelných zdrojů, ochraně životního prostředí, 

k ochraně svého zdraví i zdraví jiných 

• osvojovat si základní pracovní postupy a zásady bezpečnosti práce při experimentech 

 

Nejčastěji používané formy realizace předmětu: 

• frontální výuka doplněná frontálními experimenty 
• demonstrační pokusy 

• práce ve dvojicích a skupinách 
• samostatná práce  
• práce s textem  

• samostatné zpracování projektů (výběr z nabídky okruhů) 

• vyhledávání informací z různých zdrojů 

Výchovné a vzdělávací strategie používané k dosažení klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

• učitel vede žáky k pozorování jevů, k jejich popisu, k hledání souvislostí mezi jevy 

a k jejich vysvětlení 

• umožňuje žákům samostatně či v kooperaci s ostatními žáky provádět experiment, umožňuje 

jim měřit a zjišťovat potřebné údaje a získané hodnoty zpracovávat, vyhodnocovat a využívat 

pro své další učení 

• vede žáky k vyhledávání informací v různých pramenech 

• zadává žákům samostatné práce formou projektů 

 

Kompetence k řešení problémů 

• učitel předkládá žákům problémové situace související s učivem 

• klade důraz na aplikaci poznatků v praxi, na hledání příkladů z běžného života a jejich 

vysvětlování 
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• podněcuje žáky k formulování problémů 

Kompetence komunikativní 

• učitel dává žákům dostatek možností k porozumění textům a obrazovým materiálům 

• zadává takové úlohy, při kterých mohou žáci komunikovat 

• vytváří podmínky pro poznávání základních symbolů a značek a vede žáky k jejich        

       používání 

Kompetence sociální a personální 

• učitel používá skupinovou práci, dbá na střídání rolí ve skupině  

• orientuje se na spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc žáků při učení a respektován í názorů 

jiných, podněcuje smysluplnou diskusi 

Kompetence občanské 

• učitel vede žáky k zodpovědnému a uvědomělému chování za mimořádných situací 

(přivolat pomoc, ochránit svoje zdraví i zdraví jiných...) 

učitel předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti 

a environmentální problémy a respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí 

• vede žáky k vytváření pozitivního postoje k využívání obnovitelných zdrojů 

• vyžaduje od žáků dodržování pravidel slušného chování 

Kompetence pracovní 

• učitel nabízí žákům dostatek situací k propojení „školního učiva" s praxí 

• vede žáky ke správnému hodnocení a sebehodnocení 

• dává příležitost žákům spojit teorii a praxí při zájmové a mimoškolní činnosti 
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Vzdělávací obsah předmětu Prvouka – 1. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Místo, kde žijeme 

- vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a 
školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v 
nejbližším okolí 

Škola a její okolí, bezpečná 

cesta do školy 

OSV – 

psychohygiena Pracovní činnosti 

Lidé kolem nás 

- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 

rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje 

toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných 

lidí, jejich přednostem i nedostatkům 

Rodina – členové rodiny, 

vztahy mezi nimi, role 

členů rodiny 

OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání 

 

Český jazyk 

Výtvarná výchova 

- odvodí význam a potřebu různých povolání a prací. 

činností 

Povolání, čím budu   

Lidé a čas 

- využívá časové údaje při řešení různých situací v 

denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 

Orientace v čase – dny v 

týdnu, roční období, 

hodiny (celé) 

OSV – seberegulace a 

sebeorganizace 

Matematika  

Pracovní činnosti 

Rozmanitosti přírody 

- pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v 

přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

Základní seznámení s 

proměnami přírody v 

jednotlivých ročních 

obdobích (rostliny, 

živočichové) 

EnV – základní 

podmínky života  

OSV – kreativita 

Výtvarná výchova 

Člověk a jeho zdraví 

- uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně 

preventivní návyky s využitím elementárních malostí 

o lidském těle; projevuje vhodným chováním a 

činnostmi vztah ke zdraví 

Základní části těla, 

hygienické návyky, 
OSV – komunikace 

 

- rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 

bezpečná místa pro hru a trávení volného času; 

uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 

účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 

neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

Poučení před prázdninami, 

chování při setkání s cizími 

lidmi, chování o přestávkách, 

pohyb v prostorách školy, 

bezpečná cesta do školy 

  

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Prvouka - 1. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Místo, kde žijeme 

- orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy Škola a její okolí, bezpečná cesta do 

školy 

OSV – 

psychohygiena 
Pracovní činnosti 

Lidé kolem nás 

- rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi 

nimi, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy 

Rodina – členové rodiny, vztahy 

mezi nimi, role členů rodiny 

OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání 

EV – základní prvky 

verbální komunikace 

v mezilidských 

vztazích 

Český jazyk  

Výtvarná výchova 

Lidé a čas 

- rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

Orientace v čase OSV – seberegulace a 

sebeorganizace 
Matematika  

Pracovní činnosti 
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Rozmanitosti přírody 

- pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné 

proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

-pozná nejběžnější druhy domácích zvířat 

Základní seznámení s proměnami 

přírody v jednotlivých ročních 

obdobích (rostliny, živočichové) 

Domácí zvířata a jejich mláďata 

 

EnV – základní 

podmínky života 

OSV – kreativita 

Výtvarná výchova 

Člověk a jeho zdraví 

- uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; 
popíše své zdravotní potíže a pocity; zvládá ošetření 
drobných poranění 

- pojmenuje hlavní části lidského těla 

Základní části těla, hygienické 

návyky, 
OSV – komunikace 

 

- rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného 

chování; neohrožuje své zdraví a zdraví jiných 

Poučení před prázdninami, chování 

při setkání s cizími lidmi, chování 

o přestávkách, pohyb v prostorách 

školy, bezpečná cesta do školy 

  

 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Prvouka - 2. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Místo, kde žijeme 

- vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a 

školy, cestu na určené místo a rozliší možná 

nebezpečí v nejbližším okolí 

Cesta do školy, dopravní prostředky, 

semafory 
  

Lidé kolem nás 

- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 

rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje 

toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i 

jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům 

Rodina – členové rodiny, příbuzní, role 

rodinných příslušníků 

OSV – poznání lidí  

MKV – lidské vztahy 

Výtvarná výchova 

Český jazyk 

Lidé a čas 

- využívá časové údaje při řešení různých 

situací v denním životě, rozlišuje děj v 

minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

Části dne, měsíce, minulost, přítomnost, 

budoucnost, hodiny 
 

Matematika 

- uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 

činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, 

zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 

minulost a současnost 

Rodinné oslavy, vztahy v rodině, ve škole, 

EnV – vztah člověka k 

prostředí 

OSV – seberegulace a 

sebeorganizace 

Výtvarná výchova 

Pracovní činnosti 

Rozmanitost přírody 

- pozoruje, popíše a porovná viditelné 

proměny  

v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

Seznámení s proměnami přírody v ročních 

obdobích (živočichové, rostliny, počasí) 
EnV – vztah člověka k 

prostředí 

OSV – kreativita 

Výtvarná výchova 

- roztřídí některé přírodniny podle nápadných 

určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů 

ve známé lokalitě 

Zelenina, ovoce, hospodářská zvířata   

Člověk a jeho zdraví 

- uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 

zdravotně preventivní návyky s využitím 

elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 

vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

Stavba těla, zdraví a nemoc, zdravá 

výživa 

OSV – psychohygiena 
Tělesná výchova 



91 

 

- rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 

bezpečná místa pro hru a trávení volného času; 

uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 

účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 

neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

Chování při setkání s cizími lidmi, 

školní řád, poučení před prázdninami, 

chování o přestávkách, cesta do školy 

MKV – kulturní 

diference 
Pracovní činnosti 

 

 

 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Prvouka - 2. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Místo, kde žijeme 

- popíše a zvládne cestu do školy 

Cesta do školy, dopravní prostředky, 

semafory 

Významná místa ve městě 

  

Lidé kolem nás 

- dodržuje základní pravidla společenského 
chování 
- při setkání s neznámými lidmi se chová 
adekvátně 

Rodina – členové rodiny, příbuzní, role 

rodinných příslušníků 

OSV – poznání lidí  

MKV-  lidské vztahy 

Výtvarná výchova 

Český jazyk 

- projevuje toleranci k odlišnostem 

spolužáků, jejich přednostem i 

nedostatkům 

Vztahy ve škole 
EV – základní prvky verbální 

komunikace v mezilidských 

vztazích  

 

Lidé a čas 

- zná rozvržení svých denních činností 
Části dne, minulost, přítomnost, 

budoucnost 

 Matematika 

- pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase Hodiny   

- poznává různé lidské činnosti Rodinné oslavy, vztahy v rodině, ve škole, 

EnV – vztah člověka k 

prostředí 

OSV – seberegulace a 

sebeorganizace 

Výtvarná výchova 

Pracovní činnosti 

- pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní 

činnosti 

Povolání, čím budu   

Rozmanitost přírody 

- pozoruje a na základě toho popíše 

některé viditelné proměny v přírodě v 

jednotlivých 

Seznámení s proměnami přírody v ročních 

obdobích 

EnV -  vztah člověka k 

prostředí 

Výtvarná výchova 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Prvouka -  3.ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Místo, kde žijeme 

- začlení svou obec (město) do příslušného kraje a 

obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 

změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

- rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a 

vyjádří  

různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost 

Obec - (vesnice, město, 

krajina v okolí domova) 

Naše vlast 
Orientace v krajině 

VDO – občanská společnost 

EnV – vztah člověka 

k prostředí  

VMEGS – Jsme Evropané 

Výtvarná výchova 

Český jazyk 

Lidé kolem nás 

- odvodí význam a potřebu různých povolání a 

pracovních činností 

Povolání OSV -  poznávání lidí Výtvarná výchova 
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Lidé a čas 

- pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické 

památky, významné události regionu, 

interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté 

v místě, kde žijeme 

Domov — obec, kde žijeme OSV – seberegulace a 

sebeorganizace 

Český jazyk 

- uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 

činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, 

zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 

minulost a současnost 

Svět kolem nás 

 Lidské výtvory  

Vánoční zvyky, tradice 

OSV sebepoznání a sebepojetí 

Český jazyk  

Pracovní činnosti 

Rozmanitost přírody 

- roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících 

znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě 

Rostliny (společné znaky, 

části rostlin) 

Živočichové (společné znaky, 

stavba těla) 

EnV – lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 
Výtvarná výchova 

- provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, 

určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří 

základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a 

přístrojů 

Podmínky života 

na zemi Koloběh 

vody v přírodě 

EnV – základní 

podmínky života 
Matematika 

Člověk a jeho zdraví 

- uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 

zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních 

znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a 

činnostmi vztah ke zdraví 

Naše tělo (vnitřní ústrojí, 

smysly) Pečujeme o své 

zdraví 

OSV – sebepoznání a 

sebepojetí 
Tělesná výchova 

- chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, 

odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě 

potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá 

způsoby komunikace s operátory tísňových linek 

- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 

Poučení před prázdninami 

Chraňme své zdraví i zdraví 

ostatních  

Důležitá telefonní čísla 

tísňového volání 

OSV – poznávání lidí Český jazyk 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Prvouka -  3.ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Místo, kde žijeme 
- uvede nejvýznamnější místa 
v okolí svého bydliště 

Obec – (vesnice, město, krajina 
v okolí domova) 

VDO – občanská společnost 
EnV – vztah člověka k prostředí 
VEG – jsme Evropané 

Výtvarná výchova 
Český jazyk 

Lidé kolem nás 
- pojmenuje nejběžnější povolání 
a pracovní činnosti 

Povolání OSV – poznávání lidí Výtvarná výchova 

Lidé a čas 
- rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

Domov – obec, kde žijeme OSV – seberegulace a sebeorganizace Český jazyk 

- poznává různé lidské činnosti 
Svět kolem nás 
Lidské výtvory 
Vánoční zvyky, tradice 

OSV – sebepoznání a sebepojetí 
Český jazyk 
Pracovní činnosti 

Rozmanitost přírody 
- pojmenuje základní druhy 
ovoce a zeleniny, a pozná rozdíly 
mezi dřevinami a bylinami 

Rostliny 
Živočichové 

EnV – lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

Výtvarná výchova 

- provede jednoduchý pokus 
podle návodu 

Podmínky života na zemi 
Koloběh vody v přírodě 

EnV – základní podmínky života Matematika 

Člověk a jeho zdraví 
- pojmenuje hlavní části lidského 
těla 

Naše tělo (vnitřní ústrojí, smysly) 
Pečujeme o své zdraví 

OSV – sebepoznání a sebepojetí Tělesná výchova 

- chová se obezřetně při setkání 
s neznámými jedinci; v případě 
potřeby požádá o pomoc pro sebe 
i pro jiné; ovládá způsoby 
komunikace s operátory 
tísňových linek 
- reaguje adekvátně na pokyny 
dospělých při mimořádných 
událostech 

Poučení před prázdninami 
Chraňte své zdraví i zdraví 
ostatních 
Důležitá telefonní čísla tísňového 
chování 

OSV – poznávání lidí 
 EV – elementární prosociálnost 

Český jazyk 
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Přírodověda 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku. Jeho náplň 

vychází z obsahu vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět", a proto je úzce spjat se vzdělávacím obsahem 

předmětu Vlastivěda. Do předmětu je zařazeno částečně průřezové téma „Environmentální výchova" a to 

„Vztah člověka k prostředí". 

Předmět Přírodověda umožňuje žákům: 

• zkoumat systematicky přírodní děje a jejich souvislosti 

• analyzovat výsledky pozorování 
• využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání a ovlivňování 

• vytvářet pozitivní postoje k využívání obnovitelných zdrojů, ochraně životního prostředí, k ochraně 

svého zdraví i zdraví jiných 

• osvojovat si základní pracovní postupy a zásady bezpečnosti práce při experimentech 

Nejčastěji používané formy realizace předmětu: 

• frontální výuka doplněná frontálními experimenty 

• demonstrační pokusy 

• práce ve dvojicích a skupinách 
• samostatná práce 
• práce s textem  

• samostatné zpracování projektů (výběr z nabídky okruhů) 

vyhledávání informací z různých zdrojů 

Výchovné a vzdělávací strategie používané k dosažení klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

• učitel vede žáky k systematickému pozorování jevů, k jejich popisu, k hledání souvislostí mezi jevy 

a k jejich vysvětlení 

• umožňuje žákům samostatně či v kooperaci s ostatními žáky provádět experiment, umožňuje jim 

měřit a zjišťovat potřebné údaje a získané hodnoty zpracovávat, vyhodnocovat a využívat 

pro své další učení 

• vede žáky k vyhledávání informací v různých pramenech 

zadává žákům samostatné práce formou projektů 

Kompetence k řešení problémů 

• učitel předkládá žákům problémové situace související s učivem 

• klade důraz na aplikaci poznatků v praxi, na hledání příkladů z běžného života a jejich vysvětlování 

• podněcuje žáky k formulování problémů 

Kompetence komunikativní 

• učitel dává žákům dostatek možností k porozumění textům a obrazovým materiálům 

• zadává takové úlohy, při kterých mohou žáci komunikovat 

• vytváří podmínky pro poznávání základních symbolů a značek a vede žáky k jejich používání  
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Kompetence sociální a personální 
• učitel používá skupinovou práci, dbá na střídání roli ve skupině 

• orientuje se na spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc žáků při učení a respektování názorů jiných, 

podněcuje smysluplnou diskusi 
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Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda -  4.ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- objevuje a zjišťuje propojenost prvků 

živé a neživé přírody, princip rovnováhy 

přírody a nachází souvislost mezi konečným 

vzhledem přírody a činností člověka 

Rostliny, houby, živočichové-znaky života, 

životní potřeby a projevy. 

Nerosty a horniny 

Půda – některé hospodářsky významné horniny 

a nerosty, Zvětrávání, vznik půdy a její 

význam. 

 
Vv 

- zkoumá základní společenstva ve 

vybraných lokalitách regionů, zdůvodní 

podstatné vzájemné vztahy mezi organismy 

a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 

organismů prostředí 

Průběh a způsob života, výživa, stavba těla u 

některých nejznámějších druhů. 

Význam v přírodě a pro člověka. 

  

- zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka 

v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 

prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 

poškozovat 

Rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy 

mezi organismy, základní společenstva. 

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody 

Ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana 

rostlin a živočichů 

EnV – vztah 

člověka k prostředí 

- ekosystémy 

- základní  

podmínky života 

Vv 

- uplatňuje účelné způsoby chování v 

situacích ohrožujících zdraví a v 

modelových situacích simulujících 

mimořádné události 

Likvidace odpadů 

Základní globální problémy (problémy konzumní 

společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, 

globální problémy přírodního prostředí) 

Živelné pohromy a ekologické katastrofy. 

Situace hromadného ohrožení 

Postup v případě ohrožení (varovný signál, 

evakuace, zkouška sirén), požáry (příčiny a 

prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při 

požáru), integrovaný záchranný systém. 

EnV – vztah člověka 

k prostředí 
Pv, Vv 

- vnímá dopravní situaci, vyhodnotí ji a 

vyvodí odpovídající závěry pro své chování 

jako chodec a cyklista 

Bezpečné chování v silničním provozu v roli 

chodce a cyklisty, vhodná a nevhodná místa pro 

hru, předcházení rizikovým situacím v dopravě 

v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) 

 Vv, Pv 

- rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná 

poranění a zajistí lékařskou pomoc 
Drobné úrazy a poranění a jejich ošetření. První 

pomoc. 

Přivolání rychlé záchranné služby 

Prevence úrazů. 

OSV – 

psychohygiena 
 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda - 4. ročník – minimální dosažená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé 

a neživé přírody 

voda a vzduch 
nerosty a horniny, půda 

rostliny houby, 

živočichové 

EnV – základní 

podmínky života 
Čj 

- popíše střídání ročních období Vesmír a Země – roční období, den a 

noc 
 Pv, Vv 

- zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče 

o drobná domácí zvířata 

rostliny, houby a živočichové EV – akceptace 

druhého  
 

- chová se podle zásad ochrany přírody a 

životního prostředí 

ohleduplné chování k přírodě a ochrana 

přírody 

 EV – základy 

neverbální 

komunikace 

 

- popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje 

některé činnosti, které přírodnímu prostředí pomáhají a 

které ho poškozují 

životní podmínky, ohleduplné chování k 

přírodě a ochrana přírody 

EnV – vztah člověka 

a prostředí 
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- reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 
rizika v přírodě 

EV – tvořivost 

v mezilidských 

vztazích 

 

- uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro 

cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou dopravní 

situaci na hřišti 

 
OSV – 

psychohygiena 
Tv 

- odmítá návykové látky návykové látky, závislosti a zdraví 

EV – sebepojetí 

EV – asertivní 

chování¨ 

 

 

- ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí 

lékařskou pomoc 

péče o zdraví, přivolání pomoci v 

případě ohrožení fyz. a duševního 

zdraví 

EV – elementární 

prosociálnost 

EV – schopnost 

spolupráce 

 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda -  5. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- vysvětlí na základě elementárních 

poznatků o Zemi jako o součásti vesmíru 

souvislost s rozdělením času a střídáním 

ročních období 

Země ve vesmíru, planeta Země, vesmír, Slunce a 

sluneční soustava, Měsíc 

Střídání dne a noci 

Roční období 

Výzkum vesmíru 

 
Čj 

Vv 

- porovnává na základě pozorování 

základní projevy života na konkrétních 

organismech, prakticky třídí organismy 

do známých skupin, využívá k tomu i 

jednoduché klíče a atlasy 

Rozmanitost životních podmínek, 

rostliny, houby, živočichové a jejich 

třídění 

EnV – lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí 

Čj 

- založí jednoduchý pokus, naplánuje a 

zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí 

výsledky pokusu 

Látky a jejich vlastnosti 

Třídění látek, změny látek a skupenství, 

vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s 

praktickým užíváním základních jednotek. 

Voda a vzduch-výskyt, vlastnosti a formy vody 

Oběh vody v přírodě 

Vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam 

pro život 

EnV -  základní 

podmínky života 

 

- stručně charakterizuje specifické 

přírodní jevy a z nich vyplývající rizika 

vzniku mimořádných událostí, v modelové 

situaci prokáže schopnost se účinně chránit 

Rizika v přírodě-rizika spojená s ročními 

obdobími a sezónními činnostmi, 

mimořádné události způsobené přírodními 

vlivy a ochrana před nimi 

 M 

- využívá poznatků o lidském těle k 

vysvětlení základních funkcí 

jednotlivých orgánových soustav a 

podpoře vlastního zdravého způsobu 

života 

Lidské tělo – stavba těla, základní funkce a 

projevy, životní potřeby člověka, funkce 

jednotlivých orgánových soustav 

  

- rozlišuje jednotlivé etapy lidského 

života a orientuje se ve vývoji dítěte před 

a po jeho narození 

Vývoj jedince, základy lidské 

reprodukce Pohlavní rozdíly 

mezi mužem a ženou 

EnV – základní 

podmínky života 
 

- uplatňuje ohleduplné chování k 

druhému pohlaví a orientuje se v 

bezpečných způsobech sexuálního 

chování mezi chlapci a děvčaty v 

daném věku 

Biologické a psychické změny v dospívání 

Partnerství, rodičovství, základy sexuální 

výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské 

vztahy, osobní vztahy, etická stránka vztahů, 

etická stránka sexuality, intimní hygiena, 

nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před 

infekcemi přenosnými krví (hepatitida, 

HIV/AIDS) 
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- uplatňuje základní dovednosti a 

návyky související s podporou zdraví a 

jeho preventivní ochranou 

Zdraví fyzické a duševní 

Osobní, intimní a duševní hygiena 

Zdravý životní styl, správná výživa, 

výběr a způsob uchovávání potravin, 

vhodná skladba stravy, pitný režim, 

pohybový režim 

Krizové situace (šikana, brutalita, násilí, týrání, 

sexuální zneužívání) 

Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 

duševního zdraví, správný způsob volání na 

tísňovou linku 

OSV – sebepoznání a 

sebepojetí 

MKV – lidské vztahy 

Čj – sloh, literatura  

Pv 

- účelně plánuje svůj čas pro učení, 

práci, zábavu a odpočinek podle 

vlastních potřeb s ohledem na 

oprávněné nároky jiných osob 

Denní režim 
Duševní hygiena 

Rodina, práva a povinnosti členů rodiny 

OSV – psychohygiena M 

- předvede v modelových situacích 

osvojené jednoduché způsoby 

odmítání návykových látek 

Návykové látky a zdraví, odmítání návykových 

látek, hrací automaty, počítače, závislosti, 

nebezpečí komunikace prostřednictvím 

elektronických médií 

O 

 

znakování nebezpečných látek 

MV – fungování a vliv 

médií ve společnosti 
 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda -  5.ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- na jednotlivých příkladech poznává 

propojenost živé a neživé přírody 

voda a vzduch, nerosty a horniny, půda 

rostliny houby, živočichové 

 Pv, Vv 

- popíše střídání ročních období Vesmír a Země – roční období, den a noc EnV – lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

Čj 

- zvládá péči o pokojové rostliny a zná 

způsob péče o drobná domácí zvířata 

rostliny, houby a živočichové  Pv 

- chová se podle zásad ochrany přírody a životního 

prostředí 

ohleduplné chování k přírodě a ochrana 

přírody 

EnV – základní 

podmínky života 

 

- popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje 

některé činnosti, které přírodnímu prostředí 

pomáhají a které ho poškozují 

životní podmínky, ohleduplné chování k 

přírodě a ochrana přírody 
  

- reaguje vhodným způsobem na pokyny 

dospělých při mimořádných 

událostech 

rizika v přírodě  Čj, Vy 

- zkoumá základní společenstva vyskytující se v 

nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení 

organismů prostředí 

rovnováha v přírodě 

EnV – ekosystémy 

 

 

- provádí jednoduché pokusy se známými 

látkami 
látky a jejich vlastnosti, voda a vzduch   

- uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky 

související s preventivní ochranou zdraví a 

zdravého životního stylu 

péče o zdraví   

- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života 
partnerství, manželství, rodičovství, 

základy sexuální výchovy 

EV – základy 

neverbální 

komunikace 

 

- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 

ohrožujících zdraví a v modelových situacích 

simulujících mimořádné události 

osobní bezpečí, krizové situace, 

mimořádné události a rizika ohrožení s 

nimi spojená 

EV – elementární 

prosociálnost 
 

- odmítá návykové látky návykové látky, závislosti a zdraví OSV – 

psychohygiena 

 

- ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí 

lékařskou pomoc 

péče o zdraví, přivolání pomoci v 

případě ohrožení fyzického a 

duševního zdraví 

MV – lidské vztahy 

EV – schopnost 

spolupráce 

Tv 
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- uplatňuje ohleduplné chování k druhému 

pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 

sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v 

daném věku 

partnerství, manželství, rodičovství, 

základy sexuální výchovy 

EV – základy 

neverbální 

komunikace 
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Vlastivěda 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět Vlastivěda je koncipován z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. Vyučovací 

předmět se vyučuje ve 4. a 5. ročníku. Navazuje na předmět prvouka, který se vyučuje v 1. až 3. ročníku. 

Výuka probíhá převážně v učebně. V předmětu Vlastivěda by měl učitel docílit, aby slovo 

„vlast" nebylo pro žáka prázdným pojmem. Citlivě podané vyprávění o české zemi a její minulosti, 

o slavných osobnostech našich dějin by mělo v žácích vzbudit zdravou národní hrdost. V 5. 

ročníku vlastivědné učivo přesahuje hranice vlasti, žáci získávají první zeměpisné poučení o Evropě. 

Důraz je kladen na aktivní činnosti. Cílem je dovést žáky k tomu, aby od memorování 

a opakování přešli k jiným způsobům učení (např. reprodukce s pomocí poznámek, vypravování 

na základě vlastních zkušeností z cestování, dramatizace některých dějinných událostí...). Výuka 

využívá potřebné učební pomůcky, filmy, exkurze, návštěvy muzeí a veřejných knihoven, obrazové 

materiály z vlastních cest. 

Předmět Vlastivěda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je rozčleněn 

do pěti tematických okruhů, ve vlastivědě se realizují tři okruhy. 

Místo, kde žijeme – žáci poznávají region svého domova, příslušnost k větším územním celkům, rozvíjí 

se jejich praktické poznávání místních a regionálních skutečností, probouzí se jejich národní cítění 

a vztah k naší zemi a kultuře 

Lidé kolem nás – žáci si postupně osvojují a upevňují základy chování a jednání mezi lidmi, seznamují 

se se základními právy a povinnostmi a s problémy ve společnosti a světě, získávají prvotní poznatky 

a dovednosti občana demokratického státu 

Lidé a čas – žáci se učí orientovat v dějích a čase, učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým 

změnám podléhají v čase, učitel se snaží u žáků vyvolat zájem o minulost a kulturní bohatství země, 

o samostatné vyhledávání informací z dostupných zdrojů 

Předmětem prolínají tato průřezová témata: VDO, MKV. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

• učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

• žáci se učí samostatně vyhledávat informace o regionu z dostupných zdrojů 

žáci se učí začlenit svou obec do regionu 

• učitel využívá exkurzí, návštěv muzeí a veřejných knihoven k probuzení zájmu žáků 

o minulost učitel rozvíjí u žáků jejich praktické poznávání místních a regionálních 

skutečností (s využitím map, obrazového materiálu, exkurzí,) 
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Kompetence k řešení problémů 

• žáci se učí rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti 

• žáci si uvědomují zodpovědnost za svá rozhodnutí s využitím příkladů významných postav 

našich dějin 

• žáci se učí v hodinách a v přípravě na hodiny využívat odbornou literaturu, encyklopedie, 

internet apod. 

• žák je veden k orientaci v problematice peněz a cen, k odpovědnému spravování osobního 

rozpočtu 

Kompetence komunikativní 

• žáci se učí výstižně vyjádřit o krajině různých oblastí správnou terminologií 

• žáci rozlišují děje v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

• žáci naslouchají promluvám jiných lidí a svých spolužáků 

• žáci srozumitelně vypravují pověst či vlastní zážitky z cestování 

Kompetence sociální a personální 

• žáci odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 

• žáci se učí pracovat ve skupině (heterogenní pracovní skupiny) 

• žáci jsou vedeni k samostatnému vystupování a jednání, k bezpečné komunikaci 

prostřednictvím elektronických médií 

• učitel vytváří žákům příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových 

materiálů a jiných forem záznamů 

• žáci rozlišují vztahy mezi jednotlivci a národy 

• učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků 

• učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

Kompetence občanské 

• učitel na příkladech významných postav našich dějin vede žáky k respektování názorů 

druhých lidí, k vytrvalosti, obětavosti, ... 

• žáci jsou vedeni k úctě k předkům, k ochraně památek a tradic 

• učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich 

výsledků Kompetence pracovní 

• žák uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a spolupráci, 

na příkladech porovnává minulost a současnost 

• učitel vede žáky k plánování úkolů a postupů 

• učitel zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 
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Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda – 4. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- pracuje s časovými údaji a využívá 

zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi 
ději a mezi jevy 

Orientace v čase, časová přímka, letopočet, 

generace. 
 Vv 

- rozeznává současné a minulé a orientuje se v 

hlavních reáliích minulosti a současnosti 

naší vlasti s využitím regionálních specifik 

Nejstarší osídlení naší vlasti, způsob života 

Slovanů, staré české pověsti. 

První státní útvary na našem území (Velká 

Morava, český přemyslovský stát, počátky 

křesťanství – Cyril a Metoděj). 

Český stát za Karla IV. 

České země a způsob života v době 
husitství. 

 

Čj – využití textů z čítanky, 

„Čtení z našich dějin", 

„Staré pověsti české" 

Vv 

Pv 

- srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 

způsob života a práce předků na našem 

území v minulosti a současnosti s využitím 
regionálních specifik 

- objasní historické důvody pro 

zařazení  
státních svátků a významných dnů 

Řemesla a den na dědině v rámci projektu 

„Společně oživujeme historii venkova." 
  

- určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 
 

Česká republika – domov, vlast, národ, 

cizina, 

VDO – principy 

demokracie jako formy 

vlády a způsobu 

rozhodování 

- občan, 

občanská 

společnost a 

stát 

 

- rozlišuje mezi náčrty, plány a 

základními typy map 

Mapy a plány   

- určí světové strany v přírodě i podle mapy, 

orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

Světové strany. 

Česká republika – povrch, vodstvo, podnebí, 

nerostné bohatství, průmysl. 

  

- zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a 

zajímavosti z vlastních cest 

Regionální zajímavosti. 

Cestujeme po naší vlasti. 
 

Český jazyk – využití 

vhodných textů v 

čítance, nebo v „Čteme si a 

hrajeme si" 

- rozlišuje hlavní orgány státní moci a 

některé jejich zástupce, symboly našeho 
státu a jejich význam 

Česká republika – demokratický stát (soužití 

národů, národností menšiny, protiprávní 

jednání). Principy demokracie. 

MKV – lidské vztahy 

VDO – formy 

participace občanů v 

politickém životě  

MKV – etnický původ 

 

- seznámí se s pojmem, členěním 
ozbrojených sil a hlavními úkoly armády 

ČR 

Základy státního zřízení, státní správa, státní 

symboly, armáda ČR. 
  

- vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a 

dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi 

chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) 

Školní řád – základní lidská práva, 

povinnosti žáků, mezilidské vztahy. 
OSV – kooperace  

- rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, 

obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj 
omyl, dohodne se na společném postupu 

řešení 

Ohleduplnost, etické zásady, zvládání 

vlastní emocionality; rizikové situace, 

rizikové chování, předcházení konfliktům. 
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Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda – 4. ročník – minimální dosažená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení 

svou obec (město) do příslušného kraje 

domov, škola, obec (město), místní krajina VDO – principy 

demokracie jako 

formy vlády a 

způsobu 

rozhodování   

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

MV 

 

-dodržuje pravidla soužití v rodině rodina, příbuzenské vztahy, pravidla soužití 

v rodině 

MV – lidské vztahy  

- orientuje se na mapě České republiky, určí 

světové strany 

naše vlast, mapy obecně zeměpisné a 

tematické 

  

- řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v 

přírodě 

chodec, cyklista – účastníci silničního 

provozu 

co se může stát – nebezpečí úrazu 

jak se chovat na silnici 

EV – elementární 

prosociálnost 

Vv 

-používá peníze v běžných situacích, odhadne a 

zkontroluje cenu jednoduchého nákupu a vrácené 
peníze 

Používání peněz v běžném vlastnictví, cena 

jednoduchého nákupu a vrácení peněz, 

finanční možnosti 

  

- uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti 

regionu, ve kterém bydlí 

okolní krajina (místní oblast, region)  Vv 

- sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest 
regiony ČR 

VDO – formy 

participace občanů 

v politickém životě 

Čj 

- pozná státní symboly České republiky 
naše vlast 

VDO – občan, 

občanská společnost 

a stát 

 

- rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v 

dávných dobách 

orientace v čase a časový řád, současnost 

a minulost v našem životě 

OSV – kooperace a 

kompetice 

Vv, Pv 

- uvede významné události, které se vztahují k 
regionu a kraji 

báje, mýty, pověsti MV – etnický původ  

- vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a 
přírodní památky v okolí svého bydliště 

regionální památky   

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda – 5. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných 
údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 

Orientace v čase a časový řád, dějiny 

jako sled událostí, letopočet 
 

Matematika – časová 

přímka 

- využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí jako 
informačních zdrojů pro pochopení minulosti; 

zdůvodní základní význam chráněných částí 

přírody, nemovitých i movitých kulturních 
památek 

Určování času, kalendáře, letopočet, 

generace, současnost a minulost v životě. 

Minulost kraje a předků 

  

- rozeznává současné a minulé, orientuje se v 
hlavních reáliích minulosti a současnosti naší 

vlasti s využitím regionálních specifik 

Důležité události našich dějin od raného 

novověku po současnost 

VMEGS – jsme 

Evropané  

MKV – kulturní 

diference 
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- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 

která se už tolerovat nemohou a která 
porušují základní lidská práva nebo 

demokratické principy 

Principy demokracie, základní 

lidská práva a práva dítěte, práva a 

povinnosti, protiprávní jednání a 

korupce 

OSV – hodnoty, 

postoje, praktická etika 

VDO -  občanská 

společnost a škola 

Český jazyk – sloh 

- orientuje se v základních formách vlastnictví, 
používá peníze v běžných situacích, odhadne a 

zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na 

příkladu ukáže nemožnost realizace všech 
chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si 

půjčovat a jak vracet dluhy 

Vlastnictví soukromé, veřejné, hmotné 

a duševní 

Peníze, zacházení s penězi 

Rozpočet, příjmy a výdaje 

domácnosti; hotovostní a bezhotovostní 

forma peněz, způsoby placení; banka 

jako správce peněz, úspory, půjčky 

 
Český jazyk – literární 

výchova 

- rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy 

map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 

podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší 
republiky, Evropy a polokoulí 

Působení lidí na krajinu a životní 

prostředí, orientační body a linie, 

světové strany. 

 
Přírodověda 
Čj – sloh: Chráníme 

životní prostředí 

- vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, 
osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 

způsobem posoudí jejich význam z hlediska 

přírodního, historického, politického, správního a 
vlastnického 

- poukáže v nejbližším společenském a přírodním 

prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí 

obce (města) 

Okolní krajina — zemský povrch a 

jeho tvary, vodstvo na pevnině, 

rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, 

vliv krajiny na život lidí. 

Sociální problémy, nesnášenlivost 

mezi lidmi, problémy životního 

prostředí, podoby a projevy kultury 

EV – lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

Přírodověda 

Výtvarná výchova 

- zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky 

a zajímavosti z vlastních cest a porovná 

způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných 

zemích 

Evropa a svět – kontinenty, evropské 

státy, EU, cestování 

Základní globální problémy 

VMEGS – Evropa a 

svět nás zajímá 

- jsme Evropané  

- objevujeme 

Evropu a svět 

Český jazyk  

- rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé 
jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 

význam 

Naše vlast – národ, základy státního 

zřízení a politického systému ČR, 

státní správa a samospráva, státní 

symboly 

 
 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda – 5. ročník – minimální dosažená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

-dodržuje pravidla pro soužití ve 
škole, v rodině, v obci (ve městě) 

rodina, vztahy v rodině 
rodiště, bydliště 

EV – elementární 
prosociálnost 

 

-rozpozná nevhodné jednání a 

chování vrstevníků a dospělých 

jak se chovat ve společnosti 

pravidla slušného chování 

OSV – hodnoty, postoje, 

praktická etika 
 

-uvede základní práva dítěte, 

práva a povinnosti žáka školy 

práva a povinnosti v rodině, základní 

práva dětí 

VDO – občan, občanská 

společnost a stát 
 

- orientuje se na mapě ČR, určí 
světové strany 

orientace na mapě, hlavní světové 
strany, kompas, buzola, druhy map, 

mapové značky.  

zeměpisná poloha ČR, hranice státu, 
sousední státy 

VMEGS – Evropa a svět 
nás zajímá 

Vv 

- řídí se zásadami bezpečného 
pohybu a pobytu v přírodě 

okolní krajina (místní oblast, region) 
životní prostředí 

EnV – lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

 

-porovná svá přání a potřeby se 

svými finančními možnostmi, 

uvede příklady rizik půjčování 
peněz 

-sestaví jednoduchý 

osobní/rodinný rozpočet, uvede 
příklady základních příjmů a 

výdajů 

vlastnictví – osobní, rodinný rozpočet, 

příklady základních příjmů a výdajů 

VDO – principy 
demokracie jako formy 

vlády a způsobu 

rozhodování 

 

- uvede pamětihodnosti, zvláštnosti 

a zajímavosti regionu ve kterém 

bydlí 

okolní krajina (místní oblast, region) 

orientace v obci 
orientace podle plánu obce (města) 

nejdůležitější místa v obci – obecní úřad, 

pošta, škola, muzeum, nemocnice 

VMEGS   -  objevujeme 

Evropu a svět 
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- sdělí poznatky a zážitky 
z vlastních cest 

regiony ČR 

historické země – Čechy, Morava a 

Slezsko 

VMEGS – jsme Evropané  

- má základní znalosti o ČR a její 

zeměpisné poloze v Evropě 

naše vlast, Evropa a svět 

Česká republika – přírodní podmínky 

pohoří, nížiny a řeky v naší republice 
největší města, oblasti 

 Čj 

- rozeznává rozdíl mezi životem 

dnes a životem v dávných dobách 

orientace v čase a časový řád, současnost a 

minulost v našem životě 

naše země v dávných dobách 
život lidí v pravěku 

staří Slované 
Velkomoravská říše 

Karel IV. 

MV – multikulturní 
výchova – kulturní 

diference 

 

- uvede významné události, které 

se vztahují k regionu a kraji 
báje, mýty, pověsti  Vv, Pv 

- vyjmenuje nejvýznamnější 
kulturní, historické a regionální 

památky  

přírodní památky v okolí svého bydliště 

Praha – hlavní město 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost  

Dějepis 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Předmět je vyučován v 6. až 9. ročníku a je součástí vzdělávací oblasti Člověk 

a společnost, která přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti a vede žáky 

k poznání, že historie není uzavřenou minulostí a že zkušeností předcházejících generací lze 

využít k posuzování přítomnosti. Žáci poznávají dějinné, sociální a kulturně historické 

aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. 

Aktivní osvojení učiva vede k úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům 

a k rozpoznávání názorů a postojů odporujících základním principům demokratického 

soužití. 

Při organizaci výuky dějepisu je možné v některém ročníku spojit ze dvou tříd 

zvlášť dívky a zvlášť chlapce, toto opatření napomáhá snazší organizaci výuky tělesné 

výchovy. 

Výuka je realizována převážně v kmenových třídách, pro výuku lze využívat 

i učebnu vybavenou počítači, kde jsou k dispozici programy se zaměřením na získávání, 

procvičování a prověřování historických poznatků. 

Šíře obsahu předmětu umožňuje zařazení několika tematických okruhů z těchto 

průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, 

Environmentální výchova a Mediální výchova. 

Nejčastěji používané formy realizace předmětu: 

• frontální práce  

• práce ve skupinách a ve dvojicích 
• samostatná práce  

• práce s mapou, s časovou linkou, s grafy 
• práce s dobovými dokumenty 

• pozorování a srovnávání hmotných pramenů a uměleckých děl 

• práce s pracovními listy 

• vycházky a exkurze 

K dosažení klíčových kompetencí budou využívány následující výchovné a vzdělávací 

strategie: 

Kompetence k učení 

• učíme žáky chápat kontinuitu minulosti a současnosti 

• seznamujeme je se základními termíny z oblasti historie 
• soustavně pracujeme s mapou, využíváme přehledy, tabulky a časové linky 
• motivujeme žáky k zájmu o historickou problematiku netradičními formami výuky  

      (exkurze, programy využívající aktivní zapojení žáků), pravidelně vedeme nadané    

      žáky k účasti v Dějepisné olympiádě 
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Kompetence k řešení problému 

• vedeme žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů a k jejich prezentaci 
před třídou 

• vedeme je ke kritickému posuzování informací z různých mediálních zdrojů 

• učíme je samostatně pracovat s odborným textem a rozlišovat v něm podstatné 

informace od méně podstatných 

Kompetence komunikativní 

• vedeme žáky ke kultivovanému, výstižnému a souvislému ústnímu i písemnému 

vyjadřování založenému na prezentaci naučeného textu vlastními slovy 

• podporujeme zapojování žáků do vyučovacího procesu prostřednictvím jejich 

dotazů 

• soustavně pracujeme i s neverbálními zdroji informací (mapa, obrazový materiál) 

Kompetence sociální a personální 

• využíváme při vhodných činnostech práci ve skupinách 

• snažíme se vést žáky k posuzování historické úkoly jednotlivých osobností a k vytváření 

vlastního zodpovědného postoje k okolnímu světu 

Kompetence občanské 

• sledujeme vývoj zákonů a chodu společnosti v různých politicko-ekonomických 

formacích a vedeme žáky k pochopení principu demokracie jako formy vlády 

• vedeme žáky k úctě ke kulturnímu a historickému dědictví 

• vedeme žáky k pochopení rovnocennosti všech etnických skupin a kultur 

• uskutečňujeme dějepisné exkurze v blízkém regionu 
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Vzdělávací obsah předmětu Dějepis - 6. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti 

dějepisných poznatků 

- uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje 
instituce, kde jsou tyto zdroje shromážděny 

- orientuje se na časové přímce a v historické mapě, řadí 

hlavní historické epochy v chronologickém sledu 

význam zkoumání dějin 

získávání informací o dějinách 

historické prameny 

historický čas a prostor 

  

- charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich 

materiální a duchovní kulturu 

- objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování 

kovů pro lidskou společnost 

- uvede příklady archeologických kultur na našem území 

člověk a lidská společnost v 

pravěku 
EnV – Ekosystémy  

- rozpozná souvislosti mezi přírodními podmínkami a  

vznikem prvních velkých zemědělských civilizací 

- uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí 

světového kulturního dědictví 

- demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické 

kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou 
civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem 

- porovná formy vlády a postavení společenských skupin v 

jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie 

nejstarší starověké civilizace a 

jejich kulturní odkaz 

antické Řecko a Řím 

střední Evropa a její styky s 

antickým Středomořím 

VMEGS – Evropa a 

svět nás zajímá 

VDO – Občan, 

občanská společnost 

a stát 

Čj – starověká 

mytologie 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Dějepis -  6. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- chápe význam dějin jako možnost poučit se z 

minulosti 

význam zkoumání dějin, 

získávání informací o 

dějinách 

VDO – občan, občanská 

společnost a stát 
 

- rozliší základní rozdíly ve způsobu života 

pravěkých a současných lidí 

- podle obrázků popíše pravěká zvířata, způsob jejich 
lovu, zbraně, předměty denní potřeby a kultovní 

předměty 

člověk a lidská společnost v 

pravěku 

EnV – Ekosystémy 

EV – ochrana přírody a 

životního prostředí 

 

- uvědomuje si souvislosti mezi přírodními 

podmínkami a vývojem starověkých států 

- popíše život v době nejstarších civilizací  

nejstarší starověké civilizace a 

jejich kulturní odkaz 

antické Řecko a Řím 

VMEGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

EV – úcta k lidské osobě 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Dějepis - 7. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- popíše podstatnou změnu evropské situace, která 
nastala v 

důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku 

států 

- porovná základní rysy západoevropské, byzantsko- 

slovanské a islámské kulturní oblasti 

- objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj 

českého 

státu a postavení těchto státních útvarů v evropských 

souvislostech 

- vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 

církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným 

věroukám 

nový etnický obraz Evropy 

utváření států ve východoevropském 

a západoevropském kulturním 

okruhu a jejich specifický vývoj 

Velká Morava a český stát, jejich 

vnitřní vývoj a postavení v Evropě 

křesťanství, papežství, císařství, 

křížové výpravy 

islám, islámské země ovlivňující 

Evropu (Arabové, Turci) 

MKV – Etnický 

původ 

VMEGS – Jsme 

Evropané 
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- ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké 

společnosti, uvede příklady románské a gotické 

kultury 

struktura středověké společnosti 

románské a gotické umění a 

vzdělanost 

 Vko – umělecké slohy 

- vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové 

myšlenky žádající reformu církve včetně reakce 

církve na tyto požadavky 

- vymezí význam husitské tradice pro český politický 

a kulturní život 

renesance, humanismus, reformace 

a její šíření Evropou 

husitství 

 Čj – renesanční 

literatura 

- opíše a demonstruje průběh zámořských objevů, 

jejich příčiny a důsledky 

zámořské objevy a počátky 

dobývání Nového světa 

  

- objasní postavení českého státu v podmínkách 
Evropy rozdělené do řady mocenských a 

náboženských center a jeho postavení uvnitř 

habsburské monarchie 

- objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války 

a posoudí její důsledky 

- na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, 
konstituční monarchii, parlamentarismus 

český stát v 15.-18. století 

velmoci v 15.-18. století 

MV – fungování a 

vliv médií ve spolek. 
VkO – lidská práva 

- rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních 

stylů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek 

barokní kultura 
  

 
 

Vzdělávací obsah předmětu Dějepis - 7. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- uvede první státní útvary na našem území 

utváření států ve 

východoevropském a 

západoevropském kulturním 

okruhu a jejich specifický vývoj 

MKV-etnický původ  

- uvede základní informace z období počátků 

českého státu 

Velká Morava a český stát, jejich 

vnitřní vývoj a postavení v Evropě 

VMEGS – 

Jsme 

Evropané 

 

 

- popíše úlohu a postavení církve ve středověké 
společnosti 

křesťanství EV – duchovní 

rozměr člověka 
 

- uvede nejvýraznější osobnosti přemyslovského a 

lucemburského státu 

struktura středověké společnosti 

románské a gotické umění a 

vzdělanost 

 
Vko – umělecké slohy 

- rozeznává období rozkvětu českého státu v době 

přemyslovské a lucemburské 

renesance, humanismus, reformace a 

její šíření Evropou 

 Čj -  renesanční 

literatura 

- charakterizuje příčiny, průběh a důsledky husitského 
hnutí 

husitství EV – úcta k lidské 

osobě 
 

- popíše důsledky objevných cest a poznávání nových 

civilizací pro Evropu 

zámořské objevy a počátky dobývání 

Nového světa 

EnV – ekosystémy  

- uvede zásadní historické události v naší zemi v 
daném období 

český stát v 15.-18. století   

- pojmenuje nejvýraznější osobnosti českých dějin v 

novověku 

barokní kultura 
MV – fungování a 

vliv médií ve 

společnosti 

 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Dějepis - 8. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích 

a u nás, které charakterizují modernizaci 

společnosti 

Evropa v 18. století 

osvícenský absolutismus 

 
 

- objasní souvislost mezi událostmi francouzské 

revoluce a napoleonských válek na jedné straně a 

rozbitím starých společenských struktur v Evropě na 

straně druhé 

Velká francouzská revoluce a 

napoleonské období, jejich vliv na 

Evropu a svět 

 
Vko – úloha ústavy 

- porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 

českého národa v souvislosti s národními hnutími 
vybraných evropských národů 

národní hnutí velkých a malých národů 

utváření novodobého českého národa 

národní obrození 
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- charakterizuje emancipační úsilí významných 

sociálních skupin, uvede požadavky formulované ve 
vybraných evropských revolucích 

revoluce 19.st. jako prostředek řešení 

politických, sociálních a národnostních 

problémů 

 Vko – lidská práva 

- na vybraných příkladech demonstruje základní 

politické proudy 

politické proudy (konzervatismus, 

liberalismus, demokratismus, 

socialismus), ústava, politické strany, 

občanská práva 

vznik USA 

 

 

- 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 

kulturní rozrůzněnost doby 

konflikty mezi velmocemi 

kolonialismus 

průmyslová revoluce 

EnV -  Lidské 

aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

 

 

 

  

Vzdělávací obsah předmětu Dějepis - 8. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- uvede základní historické události v naší zemi v 18. 

století Evropa v 18. století osvícenský 

absolutismus 

MV – fungování a vliv 

médií ve společnosti 

EV – duchovní rozměr 

člověka 

Čj – literatura 1.pol. 20. st. 

- vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti českých 

dějin 18. století 

národní obrození 

EV – uplatnění 

komplexní 

prosociálnosti 

EV – úcta k lidské 

osobě 

 

- rozlišuje rozdíly ve způsobu života společnosti 

jednotlivých historických etap 
kulturní rozrůzněnost doby 

konflikty mezi velmocemi 

kolonialismus 

průmyslová revoluce 

 

EnV – Lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí 

EV – ekonomické 

hodnoty 

 

 

 
 

Vzdělávací obsah předmětu Dějepis - 9. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- na příkladech demonstruje zneužití 

techniky ve světových válkách a jeho 
důsledky 

první světová válka a její politické, 

sociální a kulturní důsledky 

  

- na příkladech demonstruje zneužití 

techniky ve světových válkách a jeho 
důsledky 

druhá světová válka 

politické, mocenské a ekonomické 

důsledky války 

mezinárodní politická a hospodářská 

situace ve 20. a 30. letech 

MKV – Princip 

sociálního smíru a 

solidarity 

Čj – literatura 1.pol. 20. st. 

- rozpozná klady a nedostatky demokratických 

systémů 

vznik Československa, jeho 

hospodářsko – politický vývoj, sociální 

a národnostní problémy 

VDO – Principy 

demokracie jako 

formy vlády a 

způsobu 

rozhodování 

Vko – mezinárodní 

společnosti, demokracie, 

volby 
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- charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 

příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 

politických souvislostech a důsledky jejich 
existence pro svět, rozpozná destruktivní sílu 

totalitarismu a vypjatého nacionalismu 

- totalitní systémy – komunismus, 

fašismus, nacismus – důsledky pro  

- Československo a svět nové politické 

uspořádáni Evropy a úloha USA ve světě 

situace v našich zemích za druhé 

světové války, domácí a zahraniční 

odboj 

VMEGS – 

Jsme 

Evropané 

 

- na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a 

jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv 

druhá světová válka, holocaust 
MKV – 

multikulturalita 
Čj -  literatura 2.pol.20. st. 

- zhodnotí postavení  

Československa v evropských  

souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

vývoj Československa od roku 1945 

do roku 1989, vznik České 

republiky 

  

- vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 

světa, uvede příklady střetávání obou bloků 

studená válka, rozdělení světa 

do vojenských bloků 

reprezentovaných supervelmocemi, 

politické, hospodářské, sociální a 

ideologické soupeření, 

vnitřní situace v zemích východního 

bloku, problémy současnosti 

MV – Fungování a 

vliv médií ve 

společnosti 

ČJ – literatura 2.pol. 20. st. 

- vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 

vojenské spolupráce 

rozpad koloniálního systému, 

mimoevropský svět 
  

- posoudí postavení rozvojových zemí problémy současnosti   

- prokáže základní orientaci v problémech 

současného světa 

věda, technika a vzdělání jako 

faktory vývoje, sport a zábava 

  

 

 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Dějepis - 9. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- uvede příčiny a politické, sociální a 
kulturní důsledky 1. světové války 

první světová válka a její politické, sociální a 

kulturní důsledky 
EV – duchovní rozměr 

člověka 

Čj – literatura 1.pol. 20. 

st. 

- uvede základní informace o vzniku 
samostatné Československé 

republiky 

vznik Československa, jeho hospodářsko-

politický vývoj, sociální a národnostní 

problémy 

VDO – Principy  

demokracie jako 

formy vlády a způsobu 

rozhodování 

Vko – mezinárodní 

společnosti, demokracie, 

volby 

- popíše průběh a důsledky 2. světové války a 
politický a hospodářský vývoj v poválečné 

Evropě 

druhá světová válka, holocaust 

MKV – 

multikulturalita 

EV – uplatnění 

komplexní 

prosociálnosti 

EV – úcta 

k lidské osobě 

Čj – literatura 2.pol.20. 

st. 

- chápe význam událostí v roce 1989 a 
vítězství demokracie v naší vlasti 

vývoj Československa od roku 1945 do 

roku 1989, vznik České republiky 
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Výchova k občanství 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět Výuka k občanství se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. 

ročníku. Náplň předmětu vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a společnost 

a z průřezových témat Výchova demokratického občana a Osobnostní a sociální výchova. 

Do předmětu jsou dále zařazena průřezová témata Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech – Evropa a svět nás zajímá, Multikulturní 

výchova – Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita, tematické okruhy Lidské aktivity 

a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí z průřezového tématu 

Enviromentální výchova. Z tématu Mediální výchova jsou ve Výuce k občanství zařazeny 

okruhy Vnímání autora mediálních sdělení a Fungování a vliv médií ve společnosti. Dále 

jsou do předmětu zařazeny okruhy z doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova. 

Výuka předmětu probíhá v kmenových učebnách, v případě potřeby v učebnách 

vybavených audiovizuální technikou. Třída není na výuku dělená. 

Výuka k občanství umožňuje žákům pochopit začlenění člověka do různých 

společenských vztahů a vazeb, otvírá cestu k realistickému sebepoznání a poznání 

osobnosti druhých lidí, k pochopení jednání vlastního i druhých v různých životních 

situacích. Seznamuje žáky se vztahy v rodině i širších společenstvích, s činností různých 

politických orgánů a institucí, s možnostmi zapojení jednotlivce do občanského života. Učí 

žáky respektovat mravní principy, přebírat odpovědnost za vlastní názory a chování. 

Pomáhá rozvíjet právní vědomí, motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické 

společnosti. 

Nejčastěji používané formy realizace předmět: 

• řízená diskuse 

• dialog 

• práce ve dvojicích a skupinách 

• řešení konkrétních problémů s použitím materiálu „Jeden svět na školách" a „Právo  

       pro každého" 

• práce s textem  

• vyhledávání informací na internetu 

• zpracování a prezentace projektů 

Výchovné a vzdělávací strategie používané k dosažení klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

• snaha o individuální přístup k žákům 

• učitel umožňuje žákům realizovat vlastní nápady, podněcuje jejich tvořivost 

• pobízí žáky ke kladení dotazů 

• podněcuje žáky k samostatnému vyhledávání informací a jejich prezentaci 
• vede žáky k sebehodnocení 

• zařazuje práci s různými materiály jako encyklopedie, denní tisk, video, internet 
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Kompetence k řešení problémů 

• učitel vede žáky k hledání různých řešení problémů a jejich obhájení  
• motivuje problémovými úlohami z praktického života 
• pobízí žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů 
• příležitostně žáky zapojuje do soutěží 

• chybu využívá jako příležitost k nalezení správného řešení 

 Kompetence komunikativní 

• žák je veden ke vhodné komunikaci se spolužáky i dospělými 

• učí se argumentovat, obhájit svůj názor, naslouchat názoru druhých 

• prostřednictvím metod kooperativního učení se učí spolupracovat 

Kompetence sociální a personální 

• učitel vhodně využívá skupinovou práci žáků, snaží se naučit je účinně spolupracovat, 

komunikovat ve skupině, dohodnout se na společném řešení problému 

• usiluje o to, aby se každý žák do práce skupiny podle svých schopností zapojil 

    a cítil svou důležitost pro práci skupiny 

• klademe důraz na vzájemnou pomoc 

• umožňujeme, aby si žáci navzájem sdělovali své názory a pocity 

Kompetence občanské 

• na pravidlech chování stanovených ve škole a třídě demonstruje vyučující potřebu 

pravidel v celé společnosti 

• objasňuje pravidla společenského chování při rozličných příležitostech 

• učitel vede žáka k osvojení pojmů občan, občanství, 

• seznamuje žáka se základními občanskými právy a povinnostmi 

• vede žáka k zodpovědnosti za prostředí, v němž žije 

• řešíme problémové úlohy týkající se fungování státu, právního řádu 

• porovnává naši kulturu s kulturou jiných národů 

Kompetence pracovní 

• žáci jsou vedeni k objektivnímu sebehodnocení, k posouzení svých reálných  

možností 

• učitel poskytuje všechny dostupné informace týkající se profesní orientace 

• motivuje žáky k samostatnému vyhledávání informací z oblasti dalšího vzdělávání 
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Vzdělávací obsah předmětu Výuka k občanství - 6. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- uplatňuje vhodné způsoby chování a 

komunikace v různých životních situacích, 

případné neshody či konflikty s druhými 

lidmi řeší nenásilným způsobem 

- posoudí a na příkladech doloží přínos 

spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů 

a dosahování některých cílů v rodině, ve 
škole, v obci 

- zdůvodni nepřijatelnost vandalského 

chování a aktivně proti němu vystupuje 

Naše škola, práva a povinnosti žáků, 

společná pravidla a normy. 

Význam vzdělání, systém vzděláváni v 

ČR. Vztahy mezi lidmi, komunikace, 

konflikty ve vztazích a jejich řešení. 

Domov 

Život v obci, řízení obce 

Komunální volby  

Důležité instituce  

Naše obec, region, kraj 

VDO – občanská společnost 

a škola 
EnV – lidské aktivity a 

problémy živ. prostředí 

- vztah člověka k 

prostředí 

OSV – mezilidské vztahy 

 

- objasní účel důležitých symbolů našeho 

státu a způsoby jejich používání 

- rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu 

Naše vlast – státní symboly, mateřský 

jazyk, z historie naší země, památná místa, 

hlavní město, státní svátky, významné dny, 

tradice 

Co nás proslavilo 

Vlastenectví, nacionalismus 

VDO – občan, občanská 

společnost a stát 

    - formy participace 

občanů v politickém životě 

- principy demokracie 

jako formy vlády a způsob 

rozhodování 

Z – Česká republika 

- zhodnotí a na příkladech doloží význam 

vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své 

možnosti, jak může v případě potřeby 
pomáhat lidem v nouzi a jak může  

pomoci v situacích ohrožení a obrany státu 

Základní lidská práva 

Potřební lidé ve 

společnosti Mimořádné 

situace 

MKV – lidské vztahy  

- etnický původ 

- multikulturalita 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Výuka k občanství -  6. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- respektuje mravní principy a pravidla 

společenského soužití 

- uplatňuje vhodné způsoby chování a 

komunikace v různých životních situacích a 

rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a 

porušování společenských norem 
- přistupuje kriticky k projevům vandalismu 

Naše škola, pravidla a povinnosti žáků, 

společná pravidla a normy. 

Význam vzdělání, systém vzdělávání v ČR 

Vztahy mezi lidmi. 

Domov. 
Život v obci. 

Naše obec, region, kraj. 

VDO – občanská společnost 

a škola 

EnV – lidské aktivity a 

problémy živ. prostředí 

- vztah člověka k 

prostředí 

OSV – mezilidské vztahy 

EV – pozitivní vzory vs. 

pochybné idoly 

 

- v modelové situaci uplatní 

dovednosti potřebné k ochraně osob za 

mimořádných událostí 

Mimořádné události 
EV – podpora 

pozitivního působení 

televize a médií 

 

 

 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Výuka k občanství -  7. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- kriticky přistupuje k mediálním informacím, 

vyjádří svůj postoj k působení propagandy a 
reklamy na veřejné mínění a chování lidí 

Prostředky masové komunikace – 

masmédia, masová kultura. 

Reklama 

MV – vnímání autora 

mediálních sdělení 
 

- zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní 

vybírá akce, které ho zajímají 

Pojem kultura, rozmanitost 

kulturních projevů, kulturní 

tradice 

Náboženství 
Kulturní instituce a jejich 

nabídka  

Umění, druhy umění 
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- objasní potřebu tolerance ve společnosti, 

respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, 

zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá 
tolerantní postoje k menšinám 

Zásady lidského soužití, morálka, 

svědomí, spravedlnost, pravidla 

chování, spolupráce 

VDO – občan, občanská 

společnost a stát 

- principy demokracie 

jako formy vlády a způsob 

rozhodování 

 

- rozpozná netolerantní rasistické, xenofobní a 
extremistické projevy v chování lidí a zaujímá 

aktivní postoj proti všem projevům lidské 

nesnášenlivosti 

Rovnost a nerovnost mezi lidmi, 

lidská práva, práva dětí, 

solidarita, pomoc v nouzi 

Národnostní menšiny 

 

MKV -  lidské vztahy 

- multikulturalita 

- etnický původ 

Vkz – osobnost 

- popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní 

život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v 

rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování 

Význam evropské integrace, ČR a 

EU  
 

- rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, 

včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich 
ochrany, uvede příklady 

Vlastnictví, majetek – druhy Ochrana 

vlastnictví  
 

- 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 

Rozpočet domácnosti, úspory, 

půjčky, hospodaření s penězi, 

získávání finančních prostředků 

Funkce a podoby peněz 

 
 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Výuka k občanství- 7.ročnik – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi 

lidmi a je ohleduplný ke starým, nemocným, 
postiženým spoluobčanům 

- respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy 

minoritních skupin ve společnosti 

Zásady lidského soužití, morálka, 

svědomí, spravedlnost, pravidla 

chování, spolupráce. Rovnost a 

nerovnost mezi lidmi, lidská práva, 

práva dětí, solidarita, pomoc v nouzi. 

VDO – občan, občanská 

společnost a stát 

- principy demokracie jako 

formy vlády a způsob 

rozhodování 

 EV – uplatnění 

komplexní prosociálnosti 

 

Vkz – osobnost 

- je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie 

Národ, národnost, národnostní 

menšiny. 

MKV  

 

 

MKV – EV – úcta k lidské osobě 

 

              MKV -  multikulturalita 

 

 

 

 

 

 

- uvede některé významné mezinárodní organizace 

a společenství, k nimž má ČR vztah, a ví o 

výhodách spolupráce mezi státy v rámci EU a 

způsoby jejich uplatňování 

 

Mezinárodní spolupráce. 

Evropská unie a ČR 

VMEGS – Evropa a svět nás 

zajímá 
 

- stručně popíše sociální, právní a ekonomické 
otázky rodinného života a rozlišuje postavení a 

role rodinných příslušníků 

- sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede 

hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 

jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 

jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, 

- vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi 

Rozpočet domácnosti, úspory, 

půjčky, hospodaření s penězi, 

získávání finančních prostředků. 

EV – iniciativa ve ztížených 

podmínkách 

EV – jedinečnost a identita 

člověka 
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Vzdělávací obsah předmětu Výuka k občanství - 8. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení 

vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 

rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 

- posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 

individuálních i společných cílů, objasní význam vůle 

při dosahování cílů a překonávání překážek 

- rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u 

sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně 

- koriguje své chování a jednání 

- popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a 

- volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat 

- osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru 

Osobnost, temperament, 

schopnosti, osobní 

vlastnosti, vůle, charakter 

Rozdíly v prožívání a 

myšlení, vrozené 

předpoklady 

Systém osobních hodnot 

Stereotypy v posuzování 

druhých životní cíle a 

plány, význam motivace 

OSV – sebepoznání a 

sebepojetí, 

         - mezilidské 
vztahy 

Vkz – osobnost 

- na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů 

hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady 

použití debetní a kreditní karty, vysvětlí jejich omezení 

Možnosti plateb za 

zboží a služby, výhody 

a nevýhody 

jednotlivých možností 

  

- vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům 

nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, 

uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít 
- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s 

volnými prostředky a způsoby krytí deficitu 

Banky a jejich služby, 

úvěr, úrok, hypotéka, 

leasing, rizika spojená s 

půjčováním finančních 

prostředků 

  

- 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 

- objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – 
vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

- provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich 
důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících 

občanskoprávní vztahy – osobní přeprava, koupě, oprava či 

pronájem věci 
- 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 

Právní základ státu 

Státní občanství ČR, práva a 

povinnosti občana, obrana 

státu, lidská práva v 

dokumentech 

Právní řád ČR, soudy, 

právnická povolání, 

právní normy 

Odvětví práva, právní 

vztahy, trestní 

postižitelnost 

Trestný čin, přestupek 

Korupce 

VDO – občan, 

občanská 

společnost a stát 

- principy 

demokracie jako 

formy vlády a 

způsob 

rozhodování 

D – příklady uplatňování 

práva v jednotlivých hist. 

obdobích 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Výuka k občanství -  8. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním uplatněním 

- formuluje své nejbližší plány 

Učení, význam vzdělání. 

Životní cíle a plány. 
OSV -  sebepoznání 

a sebepojetí, 

- mezilidské vztahy 

Vkz – osobnost 

- ukáže na příkladech vhodné využití různých nástrojů 

hotovostního a bezhotovostního placení, vysvětlí, k čemu slouží 

bankovní účet 

Možnosti plateb za zboží a 

služby, výhody a nevýhody 

jednotlivých možností. 

EV – ochrana před 

manipulací – 

asertivní techniky 

 

- uvede příklady služeb, které banky nabízejí občanům 

Banky a jejich služby, 

úvěr, úrok, hypotéka, 

rizika spojená s půjčkami. 
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- na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek nebo službu  

- uvede příklady, jak se bránit v případě porušení práv 

spotřebitele 

- uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení a důsledky 

protiprávního jednání 

- uvede základní informace o sociálních, právních a 

ekonomických otázkách rodinného života a rozlišuje postavení a 

role rodinných příslušníků 

- vyřizuje své osobní záležitosti včetně běžné komunikace s 

úřady, požádá v případě potřeby vhodným způsobem o radu 

- rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy  

- v krizových situacích využívá služeb pomáhajících organizací 

Reklamace. 
Právní normy, přestupek, 

trestný čin, právní vztahy, 

trestní postižitelnost. 

Manželství, rodinný rozpočet. 

VDO – občan, 

občanská společnost 

a stát 

EV – ekonomické 

hodnoty 

 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Výuka k občanství -  9.  ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- rozlišuje nejčastější formy a typy států a na 
příkladech porovná jejich znaky 

Znaky státu 

Typy a formy státu 

VDO – občan, občanská 

společnost a stát 

D - hist. typy státu, vznik 

prvních států, dem. 

státy 

- 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, státu 

- objasní výhody demokratického způsobu řízení 
státu pro každodenní život občanů 

Složky státní moci 

Ústava ČR 

Obrana státu 

Orgány státní správy a 

samosprávy  

Znaky demokracie 

VDO – principy demokracie 

jako formy vlády a způsob 

rozhodování 

- formy participace občanů 

v politickém životě 

MV – fungování a vliv médií 

ve společnosti 

- vnímání autora mediálních 

sdělení 

 

- vyloží smysl voleb do• zastupitelstev v 

demokratických státech a uvede příklady, jak 

mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život 
občanů 

Volby, volební právo   

- 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 

- 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 
- rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a 

služeb, uvede příklady jejich součinnosti 

Stát a hospodářství – státní 

rozpočet, význam daní, oblasti 

podnikání, principy tržního 

hospodářství, nabídka, 

poptávka, tvorba ceny 
Inflace 

Mzda, plat 

Sociální politika státu – 

životní minimum 

Výroba, obchod, služby 

  

- 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 

NATO, OSN, Rada Evropy 

– význam mezinárodní 

spolupráce, její vývoj 

VDO – formy participace 

občanů v politickém životě 

MKV -  kulturní diference 

VMEGS – Evropa a svět 

nás zajímá 

Z – Evropa, EU 

Informatika – vyhledávání 

aktuálních údajů na 

internetu 

D – vznik Společnosti 

národů, OSN, NATO 

- uvede příklady některých projevů globalizace, 

porovná jejich klady a zápory 
- objasní souvislosti globálních a lokálních 

problémů, uvede příklady možných projevů a 

způsobů řešení globálních problémů na lokální 
úrovni – v obci, regionu 

- uvede příklady některých projevů globalizace, 

porovná jejich klady a zápory 

- 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 

Projevy globalizace, 

klady a zápory. 

Globální problémy 

společenské a ekologické 

Války, terorismus 

Možnosti řešení problémů 

Možnosti jednotlivce a státu 

při řešení problémů 

EnV – lidské aktivity a 

problémy živ. prostředí 

- vztah člověka k prostředí 

Z -  vyhledávání 

problematických oblastí 

na mapě 

P -  životní prostředí 
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Vzdělávací obsah předmětu Výuka k občanství -  9.ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- uvede základní prvky fungování demokratické 

společnosti 
- chápe státoprávní uspořádání České republiky, 

zákonodárných orgánů a institucí státní správy 

- uvede symboly našeho státu a zná způsoby jejich 
užívání 

- vyjmenuje základní práva a povinnosti občanů 

Složky státní moci. 
Ústava ČR. 

Obrana státu. 
Orgány státní správy a samosprávy. 
Znaky demokracie. 

Státní symboly ČR. 

Občanství, práva a povinnosti občana. 

VDO – principy 

demokracie jako 

formy vlády a způsob 

rozhodování 

- formy 

participace občanů v 

politickém životě 

EnV – lidské 

aktivity a 

problémy 

životního prostředí 

 

- uvědomuje si význam sociální péče o potřebné 
občany 

Potřební občané, formy pomoci. 

MV – fungování a 

vliv médií ve 

společnosti  

– vnímání autora 

mediálních sdělení 

EV -  ekonomické 

hodnoty 

-  

 

- v

n

í

m

á

n

í

 

a

u

t

o

r

a

 

m

e

d

i

á

l

n

í

c

h

 

s

d

ě

l

e

n

í 

 

- uvede příklady mezinárodního terorismu 
Globální problémy – terorismus. 

VMEGS – Evropa a 

svět nás zajímá 

EV – duchovní 

rozměr člověka 

Z – Evropa, EU 

I – vyhledávání aktuálních 

údajů na internetu 
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Vzdělávací oblast Člověk a příroda  

Fyzika 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. ročníku až 9. ročníku. 
Jeho náplň vychází z obsahu vzdělávací oblasti „Člověk a příroda", a proto je úzce spjat se 
vzdělávacím obsahem předmětů Přírodopis, Chemie a Zeměpis. Využívá také dovedností 
ze vzdělávací oblasti „Matematika a její aplikace". 
Do předmětu je zařazeno částečně průřezové téma „Environmentální výchova", a to 
„Základní podmínky života" a „Vztah člověka k prostředí". 

Výuka probíhá převážně v učebně fyziky (občas v kmenové třídě), třída není 
na výuku dělená, v některých ročnících jsou spojeni chlapci a dívky z paralelních tříd 
z důvodu střídání s tělesnou výchovou.  

Předmět Fyzika umožňuje žákům 

• zkoumat systematicky fyzikální děje a jejich souvislosti 

• analyzovat výsledky pozorování, vyslovovat hypotézy a ověřovat jejich pravdivost 

• hledat souvislosti mezi jednotlivými oblastmi zkoumání 

• aplikovat získané dovednosti při řešení úloh z praxe 

• využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání a ovlivňování 

• vytvářet pozitivní postoje k využívání obnovitelných zdrojů, ochraně životního  

        prostředí, k ochraně svého zdraví i zdraví jiných 
• osvojovat si základní pracovní postupy a zásady bezpečnosti práce 
při experimentech 
• reagovat správně v případě ohrožení účinky radioaktivního záření 
 

Nejčastěji používané formy realizace předmětu 
• frontální výuka doplněná frontálními experimenty 
• využití interaktivní tabule 
• demonstrační pokusy 
• žákovské pokusy 
• práce ve dvojicích a skupinách 
•  samostatná práce laboratorní práce 
• práce s daty získanými z měřících přístrojů 
• práce s textem (literatura, tabulky, grafy, schémata…) 
• samostatné zpracování projektů (výběr z nabídky okruhů) 
• vyhledávání informací z různých zdrojů (práce ve školní knihovně, v učebně 

informatiky) 

Výchovné a vzdělávací strategie používané k dosažení klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 
• učitel vede žáky k systematickému pozorování jevů, k jejich popisu, hledání 

souvislostí mezi jevy a k jejich vysvětlení 
• umožňuje žákům samostatně či v kooperaci s ostatními žáky provádět experimenty, 

které ověřují nebo potvrzují vyslovované hypotézy, umožňuje jim měřit a zjišťovat 
potřebné údaje a získané hodnoty zpracovávat, vyhodnocovat a využívat pro své 
další učení 
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• vytváří žákům podmínky pro poznávání souvislostí zkoumaných jevů s ostatními 
oblastmi (převážně přírodními vědami) 

 

• vede žáky k vyhledávání informací v různých pramenech a k jejich efektivnímu 

využívání při dalším studiu 

• zadává žákům samostatné práce formou projektů 

Kompetence k řešení problémů 

• učitel předkládá žákům problémové situace související s učivem 

• dává žákům možnost volit různé způsoby řešení 

• vede žáky k promýšlení pracovních postupů při praktických cvičeních 

• vede žáky k používání osvojených metod i v jiných oblastech jejich vzdělávání 

• klade důraz na aplikaci poznatků v praxi, na hledání příkladů z běžného života a jejich  

vysvětlování podněcuje žáky k formulování problémů, vyslovování hypotéz a obhajování 

 jejich rozhodnutí a korigování chybných řešení 

Kompetence komunikativní 

• učitel dává žákům dostatek možností k porozumění textům, grafům, tabulkám 

a obrazovým materiálům a k jejich běžnému používání 
• zadává takové úlohy, při kterých mohou žáci komunikovat 

• vytváří podmínky pro poznávání základních symbolů a značek a vede žáky k jejich 

bezpečnému používání 

• podněcuje žáky k argumentaci, k formování vlastního názoru a k možnosti ověřovat si 

praktické dovednosti v modelových situacích 

Kompetence sociální a personální 

• učitel používá skupinovou práci, dbá na střídání rolí ve skupině 

• orientuje se na spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc žáků při učení a respektování názorů 

jiných, podněcuje smysluplnou diskusi 

• vytváří podmínky pro účast žáků na projektu „Motýl aneb výlety trochu jinak" 

Kompetence občanské 

• učitel vede žáky k zodpovědnému a uvědomělému chování za mimořádných situací 

(poskytnout první pomoc, přivolat pomoc, ochránit svoje zdraví i zdraví jiných...) 
• vede žáky k respektování pravidel a řádu odborné učebny 

• předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti 

a environmentální problémy a respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí 

• vede žáky k vytváření pozitivního postoje k využívání obnovitelných zdrojů 

• vyžaduje od žáků dodržování pravidel slušného chování 

Kompetence pracovní 

• učitel vede žáky k bezpečnému používání materiálů, nástrojů a vybavení 

• nabízí žákům dostatek situací k propojení „školního učiva" s praxí 

• vede žáky ke správnému hodnocení a sebehodnocení 
• nabízí možnost chápat souvislosti učiva s běžným životem při poznávacích exkurzích 

• dává příležitost žákům spojit teorii s praxí při zájmové a mimoškolní činnosti 
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Vzdělávací obsah předmětu Fyzika - 6.ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- žák rozhodne, které věci jsou z látek pevných, kapalných, 

plynných 

- nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a 
pevných látek 

- uvede příklady využití vlastností 

Tělesa a látky 

Vlastnosti pevných, kapalných a 

plynných látek 

OSV – rozvoj 

schopností poznávání 

EnV – základní 

podmínky života 

 

- uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek 
neustále pohybují a vzájemně na sebe působí 

- vysvětlí některé rozdíly ve vlastnostech látek pomocí 

rozdílů v jejich částicové stavbě 

Částicová stavba látek  
Ch – pojem atom a 

molekula 

- vyjmenuje několik druhů energie 
- seznámí se s různými zdroji energie 
- rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie  

Energie 
EnV – základní 

podmínky života 
 

- změří tahovou sílu ruky nebo gravitační sílu Země 

- určí směr gravitační síly pomocí olovnice 

Síla 

Gravitační síla 

 Z – příliv a odliv 

- popíše z čeho se skládá atom a jaké mají jeho částice 

náboj 

- vysvětlí, jak na sebe působí částice nebo tělesa s různými 

náboji 

- experimentem prokáže vzájemné přitahování a 

odpuzování z elektrovaných těles 
- zelektrizuje těleso třením a vysvětli tento jev 

Elektrické vlastnosti látek 

 

  

- experimentálně určí póly tyčového magnetu 
- experimentálně určí tvar magnetického pole magnetu 
- zmagnetuje ocelový předmět trvalým magnetem  
- znázorní indukční čáry magnetického pole  
- popíše magnetické pole Země  
- použije vhodné pomůcky k určení světových stran a k důkazu 
existence magnet. pole 

Magnetické vlastnosti látek.  Z, Tv – kompas, buzola 

- změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité  

fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

- vzájemně převádí jednotky téže veličiny 

dokáže odhadnout, ukázat přibližnou velikost běžně používaných 
jednotek těchto veličin 

Měření fyzikálních veličin:  

délky, objemu a hmotnosti. 

VMEGS -  jsme 

Evropané 

P -  měření vitální 

kapacity plic, počtu tepů 

D – historie měření 

fyzikálních veličin 

- žák určí hustotu látky měřením hmotnosti a objemu tělesa a 

výpočtem pomocí vztahu 
- zjistí hustotu látky v tabulkách  
- vypočte hmotnost tělesa z jeho hustoty a objemu 

- využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností 

a objemem při řešení praktických problémů 

Hustota   

- změří dobu trvání děje stopkami  

- převádí údaje o čase v různých jednotkách 

Měření času.   

- předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané 
změně jeho teploty 

- vysvětlí princip měření teploty teploměrem  

- pracuje s tabulkou a grafem závislosti teploty na čase 

Měření teploty.  
Z – měření venkovní 

teploty 

M – práce s grafy 

- sestaví správně podle schématu elektrický obvod a 

analyzuje správně schéma reálného obvodu 
- správně používá schematické značky a obvod zakreslí  
- určí a pokusem ověří podmínky vedení el. proudu 

- experimentem ověří, zda je látka vodič nebo izolant 

Elektrický obvod. Elektrický 

proud. Vodiče el. proudu. 

lzolanty. 

  

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Fyzika - 6.ročník – minimální doporučená úroveň 

 Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

 - žák rozhodne, které věci jsou z látek pevných, kapalných, 

plynných 
Tělesa a látky 

EV – ochrana 

přírody a životního 

prostředí 
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- zná druhy magnetů a jejich praktické 

využití ví o existenci magnetické pole Země 

použije vhodné pomůcky k určení světových stran 

Magnetické vlastnosti látek  Z, Tv – kompas, buzola 

 - změří v jednoduchých konkrétních případech vhodně 

zvolenými měřidly důležité fyzikální veličiny charakterizující 

látky a tělesa – délku, hmotnost, čas 

- vzájemně převádí některé jednotky téže veličiny 

dokáže odhadnout, ukázat přibližnou velikost běžně 

používaných jednotek těchto veličin 

Měření fyzikálních veličin VMEGS – jsme P – měření vitální 

  Evropané kapacity plic, počtu tepů 

D – historie měření 
 

   fyzikálních veličin 

 - předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně 

jeho teploty 

Měření teploty EV – iniciativa a 

tvořivost 

Z – měření venkovní 

teploty 

 - měří teploměrem   M – práce s grafy 

 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Fyzika -  7. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- rozhoduje, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému 

tělesu 

- rozlišuje klid a pohyb těles 

Klid a pohyb těles  
 

- přiřazuje správně symboly pro dráhu, rychlost a čas a jejich 
jednotky 

- řeší jednoduché úlohy na výpočet rychlosti a dráhy (vzorce 

vyhledává v tabulkách) 
- využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi 

rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles 

- čte z grafu a sestrojuje jednoduchý graf pro rovnoměrný pohyb 

Rychlost a dráha 

rovnoměrného 

pohybu 

 

Tv – průměrná rychlost běhu, 

světové rekordy  

P – rychlosti zvířat  

M – přímá a nepřímá 

úměrnost 

- používá veličinu síla, její jednotku a značku 

- rýsuje a črtá zadanou sílu 

- vyjmenuje některé účinky síly na těleso 
- změří velikost působící síly 

Síla, znázornění síly 

Velikost síly, účinky, 

jednotky, měření síly, 

siloměr 

EnV – lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

M – úsečka 

- vypočítá velikost gravitační síly působící na těleso o známé 

hmotnosti 

• rozhodne, na čem je závislá velikost gravitační síly 

Gravitační síla a 

gravitační pole 
  

- určí v konkrétní situaci druhy sil působících na těleso, jejich 
velikosti, směry a výslednici 

- rozhodne, kdy jsou síly v rovnováze 

Skládání sil  
M – konstrukce 

rovnoběžníků 

- vysvětlí význam těžiště 
- v jednotlivých případech odhadne přibližnou polohu těžiště 
tělesa 
- experimentálně určí těžiště rovinných útvarů 

Těžiště  
M – těžnice, těžiště 

trojúhelníku 

Tv – poloha těžiště 

- používá a řeší jednoduché úlohy na výpočet tlaku a tlakové síly 

- předpoví, jak se v dané situaci změní tlak v závislosti na změně 

obsahu styčné plochy nebo velikosti působící síly 
- uvede příklady záměrného zvětšování nebo zmenšování tlaku  

Tlaková síla a tlak 
EnV – lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

- určí nebo předpoví účinky třecí síly na těleso 
- v jednoduchém případě změří velikost třecí síly 
- zná příklady tření z praxe 
- rozhodne, kdy je tření užitečné a kdy škodlivé 
- navrhne způsob, jak tření zmenšit nebo zvětšit 

Tření a třecí síla, 

tření v praxi 

EnV – lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

Tv – snižování odporové. 

síly 

P – tvar těla živočichů 

- vlastními slovy popíše obsah Newtonových pohybových zákonů 

- využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání 

změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v 
jednoduchých 

Newtonovy 

pohybové zákony 
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- určí osu otáčení, rameno síly 

- vypočítá moment síly 

- vlastními slovy popíše kladku a páku 

- sestaví páku tak, aby byla v rovnováze pro několik různých 

příkladů 

- dosazuje naměřené hodnoty do zadaného vztahu pro rovnováhu na 

páce 

- naměřené hodnoty zpracuje do tabulky a zformuluje závěr  

- zná výhody a nevýhody při využívání jednotlivých typů kladek 

- aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických 
problémů 

Účinek síly na těleso 

otáčivé kolem osy 

Páka, rovnovážná poloha 

na páce, užití páky 

Kladka pevná, 

užití kladky 

 
M – přímá úměrnost, 

řešení jednoduché rovnice  

P -  páky na lidském těle 

- vyjmenuje některé zdroje světla 
- experimentálně dokáže přímočaré šíření světla 
- popíše a zdůvodní vznik stínu 
- vysvětlí zatmění Slunce a Měsíce a měsíční fáze 

- porovná rychlost světla v jiných prostředích s rychlostí ve vakuu 

Světelné zdroje, 

šíření světla, využití 

světelné energie 

Stín, měsíční fáze 

Rychlost světla 

EnV – základní 

podmínky života 

Z – pohyby a vzájemná  

Z – poloha Slunce, Země a 

Měsíce, jejich velikosti 

D – interpretace zatmění 

v historii 

- načrtne odraz světla, svými slovy vysvětlí zákon odrazu 
- využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém 
optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a 
úloh 

- načrtne obraz předmětu v rovinném zrcadle a podle náčrtku 

vyjmenuje vlastnosti obrazu 
- provede experiment s rovinným a s kulovými zrcadly, při němž 
ověří zákon odrazu 

- provede experiment se 2 rovinnými zrcadly, která svírají různé úhly, 

určí počet obrazů, výsledky experimentu vyhodnotí a písemně 

zpracuje 

Odraz světla, zákon 

odrazu, odraz na 

rovinných a kulových 

zrcadlech 

Zrcadla v praxi 

EnV – základní 

podmínky života 
M – konstrukce 

rovnoběžek, 

osová souměrnost 

- načrtne lom světla, svými slovy vysvětlí zákon lomu 

- řeší graficky lom světla na spojce a rozptylce, podle náčrtku 
vyjmenuje vlastnosti odrazu 

- provede experiment se spojkou a rozptylkou a ústně popíše 

výsledek experimentu 
- rozhodne na základě rychlostí světla ve 2 různých prostředích, 

zda se světlo bude lámat ke nebo od kolmice a využívá této 

analýzy při zkoumání průchodu světla čočkami 

- popíše vady oka krátkozrakost a dalekozrakost a vysvětlí jejich 

korekci 

- seznámí se s využitím čoček v optických přístrojích 

Lom světla na rozhraní 

dvou prostředí 

Čočky, zobrazení čočkami 

Optické vlastnosti oka 

Užití čoček v praxi 

EnV—  základní 

podmínky života 

P – stavba oka 

P – lupa, mikroskop 

P – možnost poškození oka 

slunečním zářením, 

laserovým ukazovátkem 

- experimentálně ověří, že sluneční světlo je složeno ze světel 

barevných 

- vysvětlí vznik duhy 

Rozklad světla hranolem  

 

- uvede základní vlastnosti kapalného tělesa a kapalné látky 
- svými slovy popíše přenos tlaku v kapalině způsobený vnější 
tlakovou silou 

- aplikuje Pascalův zákon na činnost hydraulických zařízení 

- řeší jednoduché úlohy s užitím vztahů pro výpočet tlaku a tlakové 

síly 

- využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro 

řešení konkrétních praktických problémů 

Mechanické 

vlastnosti kapalin 

Pascalův zákon 
Hydraulická zařízení 

 

 

- vysvětlí souvislost mezi hydrostatickým tlakem, hloubkou a 

hustotou kapaliny 

- používá vztahy pro výpočet velikosti hydrostatické tlakové síly a 

hydrostatického tlaku 

- využívá poznatky o hydrostatickém tlaku a příslušné vztahy pro 
řešení konkrétních praktických problém 
- seznámí se s principem spojených nádob 

- dokáže vyjmenovat spojené nádoby v praxi 

Účinky gravitační síly 

Země na kapalinu 

Hydrostatický tlak a 

tlaková síla 

Spojené nádoby 
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Vzdělávací obsah předmětu Fyzika - 7.ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

-rozeznává, že je těleso v klidu, či pohybu vůči jinému 

tělesu 

Klid a pohyb těles   

- přiřazuje správně symboly pro dráhu, rychlost a čas a 
jejich jednotky 

- zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 

rovnoměrného pohybu těles při řešení jednoduchých 
problémů 

Rychlost a dráha 

rovnoměrného pohybu 

EV – iniciativa a 

tvořivost 

Tv – průměrná rychlost 

běhu, světové rekordy  

P – rychlosti zvířat 

- používá veličinu síla, její jednotku a značku 
- rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla 
- předvídá změnu pohybu těles při působení síly 

Síla, velikost síly, účinky, 

jednotky, měření síly 

EnV – lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

- vlastními slovy popíše kladku a páku 

- aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při 
řešení jednoduchých praktických problémů 

Páka, užití páky 

Kladka, užití kladky 

EV – ochrana 

přírody a životního 

prostředí 

P – páky na lidském těle 

- rozpozná, zda těleso je či není zdrojem světla  
- zná způsob šíření světla ve stejnorodém optickém 
prostředí 

Světelné zdroje, šíření světla 
EnV – základní 

podmínky života 
 

- rozliší spojnou čočku od rozptylky a jejich využití 
Čočky, 

Užití čoček v praxi 

EnV – základní 

podmínky života 

P – stavba oka 

P – lupa, mikroskop 

P – možnost poškození oka 

slunečním zářením 

- uvede základní vlastnosti kapalného tělesa a kapalné látky 

- využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách 
pro řešení jednoduchých praktických problémů 

Mechanické vlastnosti kapalin 

a plynů 
  

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Fyzika - 8. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- žák určí pokusem i výpočtem velikost vztlakové síly působící 

na těleso v kapalině 

- znázorní síly a jejich výslednici působící na těleso ponořené v 

kapalině 

- předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině 

chování tělesa v ní 

- uvede příklady z praxe 

Vztlaková síla. 

Archimédův zákon. 
Potápění, vznášení a plování 

těles v kapalině. 

 

P – přizpůsobení vodních 

živočichů životu v hloubce 

– potápění lidí a jejich 

výbava 

-krevní tlak a jeho 

měření  

D – ponorky ve válečných 

konfliktech 

- vysvětlí, proč existuje atmosférický tlak vzduchu 

- porovnává atmosférický tlak v různých výškách 

- provede měření atmosférického tlaku v daném místě 

- popíše princip některých přístrojů měřících tlak vzduchu  

- objasní vliv změn tam. tlaku na počasí 

- uvede příklad existence vztlakové síly na tělesa v plynu a 

uvede příklad praktického využití 

- rozhodne, kdy těleso ve vzduchu klesá dolů, vznáší se 

nebo stoupá 

Atmosférický tlak a jeho 

měření, vztlaková síla na 

tělesa v plynech. 

MV – interpretace 

vztahu mediálních 

sdělení a reality 

I – vyhledávání 

informací o počasí na 

internetu. 

Z – práce s meteostanicí 

- změří tlak plynu v uzavřené nádobě (např. v pneumatice kola) a 

rozhodne, je-li tam přetlak nebo podtlak 

Tlak plynu v uzavřené 

nádobě a jeho měření 

(přetlak, podtlak). 

  

- dokáže vysvětlit základní meteorologické pojmy, pracuje s 

meteostanicí 
- využívá data získaná z měřících přístrojů 

- rozumí předpovědi počasí v TV 

Meteorologie 
EnV – základní 

podmínky života 
 

- rozhodne, zda se koná práce a které těleso koná práci 
- k výpočtu práce užívá vzorec W-. -- F. s 
- odhadne práci  
- porovná práci vykonanou při zvedání tělesa bez využití kladek, s 

kladkami a jednoduchým kladkostrojem 

Práce. 

Práce na kladce. 

 

D -  využití jednoduchých 

strojů dříve a dnes 

(pyramidy, stavební 

technika dnes) 
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- využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací 

a časem 
- vypočítá výkon ze síly a rychlosti 

- porovná velikost dvou různých prací nebo výkonů např. 

na stavbě 

- porozumí pojmům příkon, výkon a ztráty a vypočítá 

účinnost daného zařízení 

 

Výkon. 

Účinnos

t. 

 
Pv-vhodné pracovní 

nástroje a postupy ke 

zvýšení výkonu 

M – úprava rovnic 

- porozumí pojmu polohová a pohybová energie, zná značky a 
jednotku 

- určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní 

určí změnu energie tělesa 
- porozumí závislosti velikosti pohyb. energie těles na jejich 

rychlosti a hmotnosti 

- popíše vzájemnou přeměnu pohybové a polohové energie při 
pohybu tělesa v gravitačním poli Země (např. při vyhození 

míče, pohyb houpačky) 

Polohová a pohybová energie 

tělesa. 

Přeměna polohové a 

pohybové energie. 

EV – základní 

podmínky života 

Tv – využití přeměny 

energie ve sportech 

(lukostřelba, kuželky, 

skok o tyči, střelba) 

P-porovnání různých 

pohybových energií 

živočichů 

- ukáže na případech, že se částice pohybují 

- ukáže vliv teploty na rychlost neuspořádaného pohybu částic 

- objasní, že vnitřní energie tělesa souvisí s energií jeho 

částic 

- vysvětlí změnu vnitřní energie při konání práce (např. při 

tření) 

- rozlišuje tepelné vodiče a izolanty a jejich užití v praxi 

- rozlišuje a správně užívá pojmy teplo a teplota 

- vyhledává v tabulkách měrnou tepelnou kapacitu a 

vysvětlí využití v praxi 

- užívá vztah Q = cm. (t–t') pro výpočet tepla 

- určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané 

tělesem 

Tepelná energie 

Částicové složeni látek. 

Vnitřní energie. 

Změna vnitřní energie při 

konání práce. 

Teplo. 

Měrná tepelná kapacita. 

EnV – význam 

využívání 

tepelných izolací 

při stavbě domu, 

dopadu jejich 

výroby na životní 

prostředí 

 

I – Vyhledávání informací 

o aktuálních možnostech 

tepelné izolace 

M – úprava rovnic, 

ekonomika, energie při 

vaření a chlazení potravin, 

jejich výroby na životní 

prostředí 

- rozlišuje tepelnou výměnu vedením, prouděním nebo 

zářením 

- uvede příklady z praxe, jak tepelnou výměnu zlepšit nebo 
omezit 

- navrhne zlepšení tepelné izolace např. domu, vodních 

nádrži... 

Změna vnitřní energie 

tepelnou výměnou: 

prouděním, zářením. 

EnV – lidské aktivity 

a problém životního 

prostředí 
 

-  uvede příklady změn skupenství z 

praktického života a objasní, zda se při 

nich teplo uvolňuje nebo pohlcuje 

- vyhledává v tabulkách teploty tání a varu a 

rozhodne, v jakém skupenství je těleso 

- popíše pokus zvětšení a zmenšení objemu při tání nebo 

tuhnutí a jeho využití v praxi 

- anomálie vody -  umí objasnit 

- na příkladech z praxe umí vysvětlit změny rychlosti 

vypařování 

- chápe praktické využití změny tlaku nad kapalinou při varu  

vysvětlí vznik mlhy, jinovatky, oblaků 

Přeměny skupenství 

Tání a tuhnutí, vypařování, 

var 

a kapalnění. 

 

Z – velké vodní plochy a 

počasí 

P – narušování skal  

Ch – destilace, tavení 

železné rudy 

Pv – bezpečnost při práci s 

horkými kapalinami 

- popíše základní části spalovacích motorů, vysvětlí rozdíl mezi 

vznětovým a zážehovým motorem 

- porovná škodlivost provozu různých 

spalovacích motorů na životní prostředí 

Pístové spalovací motory. 

EnV – lidské aktivity 

a problém životního 

prostředí 
 

- uvede příklady spotřebičů, které využívají tepelné účinky 
el. proudu 

- ochrana před zkratem pomocí tavné pojistky 

Elektrický proud a napětí 

Tepelné účinky el, proudu 

EnV – základní 

podmínky života  

- zapojí žárovky za sebou a vedle sebe 

- uvede příklady obou typů zapojení v praxi 

Rozvětvený elektrický obvod  
 

- dodržuje pravidla bezpečnosti práce s el. zařízeními a při jejich 

objasnění používá poznatky o vedení el. proudu v 
kapalinách a ve vzduchu 

- vysvětlí, jak postupovat při poskytnutí první pomoci při 

úrazu el. proudem a umí tento postup použít 

Bezpečné chování při práci s 

elektrickými přístroji a 

zařízeními. 

 
Ch – elektrolýza 

P – poskytne první pomoc v 

situaci ohrožení života 
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- objasní vedení el. proudu v kovech a elektrolytech 

- vysvětlí, proč izolanty nevedou el. proud 
- rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří 

elektrický proud a napětí 

- převádí jednotky proudu a napětí 

- rozliší suché články a akumulátory 

- určí výsledné napětí zdroje při spojení několika el, 
článků 

El. proud v kovech a vodných 

roztocích solí a kyselin. 

Měření el. proudu a el. 

napětí 

Zdroje el. napětí 

 

P -  první pomoc při zásahu 

el. proudem 

M – zpracování 

naměřených hodnot 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Fyzika – 8. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- uvede vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou prací a 

časem (bez vzorců) 

Práce, výkon VMEGS – jsme 

Evropané 
D – využití 

jednoduchých strojů 

dříve a dnes 

- rozezná v jednoduchých příkladech teplo přijaté či 

odevzdané tělesem 

- rozlišuje tepelné vodiče a izolanty a jejich užití v praxi 

Tepelná 

energie Teplo. 

EnV – lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

EV – aktivní naslouchání 

 

- uvede příklady změn skupenství z praktického života 

Přeměny skupenství 

Tání a tuhnutí, vypařování, 

var a kapalnění. 

EnV – základní 

podmínky života 

EV – iniciativa tvořivost 

Z – velké vodní plochy a 

počasí 

P – narušování skal 

- sestaví podle schématu jednoduchý elektrický obvod 
- rozliší vodiče od izolantů na základě jejich vlastností  

- zná zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji a 

zařízeními 

Elektrický obvod. 

 Elektrický proud.  

Vodiče el. proudu. 

 Izolanty. 

MV – interpretace 

vztahu mediálních 

sdělení a reality 

EV – ochrana přírody a 

životního prostředí 

 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Fyzika -  9.ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- sestaví správně podle schématu jednoduchý elektrický 

obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

- změří velikost el. proudu a napětí 

Opakování učiva 8. ročníku 

(základní části obvodu, 

zapojení sériové a paralelní, 

užívané elektrotechnické 

značky, bezpečnost při práci) 

 

Př-  první pomoc při 

zásahu el. proudem 

M – výpočet neznámé ze 

vzorce 

- svými slovy vysvětlí obsah Ohmova zákona 

- využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení 
praktických problémů 

- provádí experimentální ověření platnosti Ohmova 

zákona, naměřené hodnoty zpracuje do tabulky, 
měření vyhodnotí a vysloví závěr  

- předpoví změnu proudu v obvodu při změně odporu za 

stálého napětí 
- předpoví změnu proudu v závislosti na změně napětí při 

stálém odporu 
- vypočítá jednu z veličin U, Ian R, jsou-li dány zbývající 
dvě 
- pracuje s grafy závislost proudu na napětí 

Ohmův zákon  

M – zpracování 

naměřených hodnot do 

tabulky 

Př – první pomoc při 

zásahu el. proudem 

- sestaví podle schématu jednoduchý i rozvětvený el. obvod, 

vybere správné vztahy pro daný obvod a použije je pro 

kvantitativní řešení 
- získané dovednosti aplikuje při řešení úloh z praxe 

Výsledný odpor rezistorů 

spojených za sebou a vedle 

sebe 

 M – řešení rovnic 
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- orientuje se v pojmech týkajících se práce a energie 

- určí v jednoduchých případech práci vykonanou 

el. silou a z ní změnu elektrické energie 

- pozná tepelné spotřebiče 
- rozlišuje pojmy příkon a výkon a dokáže z nich vypočítat 
účinnost el. zařízení 

- seznámí se s pojmem stand-by režim spotřebičů a s 

důvody pro omezování využívání tohoto režimu 

- posuzuje hospodárnost a ekologický dopad různých el. 

spotřebičů 

- vysvětlí funkci jističe v rozvodné síti 

Elektrická práce a 

elektrická energie 

EnV – základní 

podmínky života 
 

- pokusem prokáže existenci magnetického pole kolem el. 

vodiče a cívky s proudem 
- na příkladech z praxe objasní jeho využití v 

elektromagnetech 

- porovná vlastnosti permanentních magnetů a 
elektromagnetů 

Magnetické pole el. proudu   

- pomocí konkrétních příkladů objasní pojem 

elektromagnetická indukce a popíše podmínky, kdy 

vzniká v obvodu střídavý proud 

- rozliší střídavý proud od stejnosměrného a změří jejich 

velikosti 

- rozlišuje zdroje střídavého a stejnosměrného napětí  

- využívá prakticky poznatky o působení magnetického 

pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny 

magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného 

napětí v ní 

- vyjmenuje některé stroje – elektromotor, transformátor, 

měřicí přístroje a vysvětlí stručně princip činnosti 

- experimentálně i teoreticky představí způsob 

transformace napětí 

popíše využití transformátoru v el. rozvodné síti 

Elektromagnetická indukce 

Vznik indukovaného proudu 

Střídavý proud a napětí 

Účinek el. proudu na cívku 

otáčivou kolem osy 

Elektromotor 

Generátory 

Transformátor 

  

- vyjmenuje konkrétní příklady látek ze skupiny vodičů, 
polovodičů a izolantů 

- popíše jejich základní vlastnosti 
- rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy 
jejich vlastností 

- vyjmenuje některé podmínky ovlivňující vodivost 

polovodičů 

-popíše svými slovy funkci polovodičové diody a její 

využití (princip) 

- zapojí správně polovodičovou diodu 

- zná využití fotodiody 

Vedení el. proudu 

Vedení el. proudu v kovech 

Vedení el. proudu v 

kapalinách 

Vedení el. proudu v plynech 

Vedení el. proudu v 

polovodičích 

Polovodičové součástky a 

jejich použití 

Fotovoltaika 

 Ch – částicové složení 

látek 

Ch – elektrolýza 

- porozumí principu fungování jaderné elektrárny 

- porovná výhody i nevýhody jaderné el. 

Jaderná energie a jaderné 

záření 

Jaderné reakce 
Jaderný reaktor a elektrárna 

EnV – základní 

podmínky života 

- lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

MKV – princip sociálního 

smíru a solidarita 

D – Výbuch jaderných bomb 

Hirošima a Nagasaky 

- zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých 

energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí 

vyhodnocuje efektivitu obnovitelných a neobnovitelných 

zdrojů el. energie 

- pracuje s naměřenými daty z funkčních modelů 

obnovitelných zdrojů energie 

náročnost výroby el. energie si ověří výrobou el. energie na 

cyklogenerátoru 

- popíše význam přeměn sluneční energie pro život na Zemi 

- zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých 

energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí 

- systematizuje poznatky získané o různých formách energie 

a popíše vlastními slovy princip jejich přeměny 

- využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem 

energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a 

úloh 

Obnovitelné a neobnovitelné 

zdroje el. energie 

Různé formy energií a jejich 

přeměny 

EnV – základní 

podmínky života 

- lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

MKV – princip 

sociálního smíru a 

solidarita 

Př, Z – vodstvo, ropa, 

zemní plyn, uhlí.... 

D – Výbuch jaderných 

bomb Hirošima a 

Nagasaky 

 



127 

 

- rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně 

analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku 

- charakterizuje vlastnosti zdroje a popíše princip šíření 
zvuku 

- porovná rychlost zvuku a světla 

posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na 

životní prostředí 

Zvukové jevy 

Zdroje zvuku a šíření zvuku 

Rychlost zvuku v různých 

prostředích, odraz zvuku, 

pohlcování zvuku 

Ochrana před nadměrným 

hlukem 

EnV – vztah člověka k 

prostředí 

Př – stavba a funkce 

lidského ucha 

Hv – tón a hluk 

- vyjmenuje základní tělesa sluneční soustavy 

- s použitím tabulek a grafů porovnává hmotnosti těles, 

vzdálenosti a doby oběhu těles ve sluneční soustavě 

- objasní pomocí poznatků o gravitačních silách pohyby 

planet kolem Slunce a pohyby měsíců kolem planet 
- popíše základní znaky hvězd 
- odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností 
- vyjádří vlastními slovy původ sluneční energie 

- porovná s užitím tabulek a přehledů odlišnosti 
Země od jiných planet 

- popíše stručně atmosféru Země a její vlastnosti, chápe 

ekologické souvislosti a problémy 
- respektuje požadavky a projevuje pozitivní postoj k 

ochraně 

- čistoty ovzduší 

Sluneční soustava 
 

Z – Země ve vesmíru 

(pohyby, vzdálenosti, 

jevy) 

D – vývoj názorů na 

vesmír, dobývání 

vesmíru 

- porovná s užitím tabulek a přehledů odlišnosti Země od 

jiných planet 
- popíše stručně atmosféru Země a její vlastnosti, chápe 
ekologické souvislosti a problémy respektuje požadavky a 
projevuje pozitivní postoj k ochraně čistoty ovzduší 

Země a její atmosféra 

Problémy znečišťování 

atmosféry, znečišťující látky, 

jejich původ 

Ochrana ovzduší a možnosti 

zlepšení čistoty ovzduší u 

nás 

EnV – základní 

podmínky života 

Př – stavba atmosféry, 

sopečná činnost 

Ch – freony 

Ch – chemické značky a 

vzorce 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Fyzika - 9.ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- vyjmenuje zdroje elektrického proudu 

- dodržuje zásady bezpečnosti při práci s elektrickými 
přístroji a zařízeními 

Elektrický proud a napětí 

EnV – základní 

podmínky života 

EV – otevřená 

komunikace 

Př – první pomoc při 

zásahu el. proudem 

- rozpozná vzájemné přeměny různých forem energie, 

jejich přenosu a využití 

- pojmenuje výhody a nevýhody využívání 

různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 

životní prostředí 

- popíše význam přeměn sluneční energie pro život na 

Zemi 

• zhodnotí výhody a nevýhody využívání 

různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 

životní prostředí 

Energie a její přeměny 

Jaderná energie, 

obnovitelné a neobnovitelné 

zdroje energie 

EnV – základní 

podmínky života 

- lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

EV – aktivní 

naslouchání 

Př, Z – vodstvo, ropa, 

zemní plyn, uhlí.... 

D – Výbuch jaderných 

bomb Hirošima a 

Nagasaky 

- rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz 

- posoudí vliv nadměrného hluku na životní prostředí a 

zdraví člověka 

Zvukové jevy 

Zdroje zvuku a šíření zvuku, 

odraz zvuku, pohlcování zvuku 

Ochrana před nadměrným 

hlukem 

EnV – vztah 

člověka k prostředí 

EV – úcta k lidské 

osobě 

Př – stavba a funkce 

lidského ucha 

Hv-tón a hluk 

- zná planety sluneční soustavy a jejich postavení 
vzhledem ke Slunci 

- osvojí si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném 

tělese a jejím postavení ve vesmíru 
- objasní pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb 

Měsíce kolem Země 

odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností  

Sluneční soustava 

EV – iniciativa a 

tvořivost 

EV – ekonomické 

hodnoty 

-  

Z – Země ve vesmíru 
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Chemie 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Ve vyučovacím předmětu Chemie je naplňována část vzdělávacího obsahu 

vzdělávací oblasti „Člověk a příroda", „Matematika a její aplikace", a „Výchova ke zdraví“. 

Předmět svým charakterem a vzdělávacím obsahem velmi často přesahuje do dalších 

vzdělávacích předmětů (Fyzika, Přírodopis, Zeměpis) a do průřezového tématu 

„Enviromentální výchova" a to „Základní podmínky života“, „Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí" a „Vztah člověka k prostředí" a povinně volitelných témat 

„Ochrana člověka za mimořádných situací". Výuku některých témat je proto vhodné 

realizovat formou krátkodobých mezipředmětových projektů. 

Chemie je povinným vyučovacím předmětem pro žáky 8. a 9. ročníku. 

Vyučovací předmět Chemie je vyučován v učebně chemie a školní chemické laboratoři. 

Třídy nejsou na výuku dělené, v některých ročnících jsou spojeni chlapci a dívky 

z paralelních tříd z důvodu střídání s tělesnou výchovou. Předmět Chemie umožňuje žákům: 

• poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, 

uvědomění si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém 

životě; 

• podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů 

a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním 

jednoduchých chemických pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání 

v praktických situacích a využívání získaných poznatků k rozvíjení odpovědných 

občanských postojů; 

rozvíjením praktických dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, 

vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně 

interpretovat; 

• učí žáky rozlišovat příčiny chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, 

předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických 

problémů; 

• získáváním a upevňováním dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce 

      s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými 

      nebezpečnými látkami. 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání, jejich volba 

zahrnuje dobrou přípravu učitelů a orientuje se převážně na využití ICT ke zdokonalování 

tradičních forem výuky skupin i jednotlivců: 

• frontální výuka spojená s praktickými cvičeními 

• nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů v laboratoři 

• práce ve dvojicích a skupinách 

• demonstrační pokusy 
• samostatná práce  

• práce s textem, tabulkami, grafy 
• samostatné zpracování projektů 

• vyhledávání informací z různých zdrojů 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Chemie 



129 

 

 

Kompetence k učení 

Učitel: 

• učí žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností  

      a jevů 

• učí žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat své činnosti. 
• učí žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře 
• a na internetu 
• učí žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je 

k dalšímu učení 
• podporuje používání cizího jazyka a výpočetní techniky. 
• umožňuje žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat  
      závěry 
• umožňuje žákům samostatně nebo ve spolupráci s ostatními provádět experimenty, které 

ověřují nebo potvrzují vyslovené hypotézy. 
• učí žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment. 
• uplatňuje individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané 

hodnoty". 
• motivuje k učení – snaží se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost 

z učení. 
• při hodnocení používá ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. 
• učí trpělivosti, povzbuzuje. 

Kompetence k řešení problémů 
Učitel: 

• vytvářením praktických problémových úloh a situací učí žáky prakticky problémy řešit. 
• na modelových příkladech učí žáky algoritmu řešení problémů. 
• učí žáky chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů. 
• učí žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života. 
• rozvíjí schopnosti objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení. 
• podporuje netradiční (originální) způsoby řešení problémů. 
• podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení. 
• podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů. 
• podporuje využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problémů. 
• učí, jak některým problémům předcházet. 
• vede žáky k používání osvojených metod i v jiných oblastech jejich vzdělávání. 
• průběžně monitoruje, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. 

Kompetence komunikativní 
Učitel 

• učí žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky 
jejich pozorování a experimentů 

• učí žáky formulovat a otevřeně vyjadřovat svůj názor podpořený logickými argumenty. 
• učí žáky přijímat kritiku a sebekritiku 
• učí žáky prezentovat své názory a myšlenky 
• podporuje přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem. 

• připravuje žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících  

      situacích 
• klade důraz na „kulturní úroveň" mluveného i písemného projevu 
• dává žákům dostatek možností k porozumění textům, grafům, tabulkám a ostatním 

obrazovým materiálům a k jejich běžnému používání 
• vede žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci. 
• důsledně vyžaduje dodržování pravidel stanovených v řádu učebny chemie a školní 

chemické laboratoři 
• důsledně vyžaduje dodržování pravidel pro zacházení s chemickými látkami 



130 

 

 

• jde příkladem - „profesionálním" přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy 
a širší veřejností 

• sám otevřeně komunikuje na „odborné a kulturní úrovni", své názory opírá o logické 
argumenty 

Kompetence sociální a personální 
Učitel: 

• rozvíjí u žáků dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů 
• učí žáky pracovat v týmech, učí je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní  
       spolupráce 
• učí žáky zastávat v týmu různé role 
• učí žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci 

(význam) ost. členů týmu 

• podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

• upevňuje v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné  

       cíle 

• podporuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních  

      kolektivů 
• průběžně monitoruje sociální vztahy ve třídě, skupině. 
• volí formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se  
doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování  

osobního maxima 
• učí žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky a mezi 
      žáky a učiteli) 

• minimalizuje používání frontální metody výuky, podporuje skupinovou výuku 

a kooperativní vyučování 

• důsledné vyžaduje dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž 

formulaci se žáci sami podíleli 

Kompetence občanské 

Učitel: 

• učí žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích.  

• učí žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům. 

• učí žáky poskytnout účinnou první pomoc.  

• učí žáky poznávat možností rozvoje i zneužití chemie. 

• učí žáky odpovědnosti za své zdraví a za zachování životního prostředí.  
• učí žáky aktivně chránit své zdraví, a aktivně chránit životního prostředí.  

• vede žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu, kouření, zneužívání 

(a nadměrnému užívání) léků. 

• netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků.  
• netoleruje nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.  

• důsledně vyžaduje dodržování stanovených pravidel (manipulace s chemickými 

látkami, pravidla chování ve škole, v učebně chemie, v chemické laboratoři) 

a dodržování stanovených pracovních postupů. 
• neustále monitoruje chování žáků, včas přijímá účinná opatření.  

Kompetence pracovní 

Učitel: 

• učí žáky pozitivnímu vztahu k práci.  

• nabízí dostatek situací k propojení školního učiva s praxí. 
• vede žáky ke správnému hodnocení a sebehodnocení. 

• učí žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty 

a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat. 

• v rámci možností a podmínek školy učí žáky při práci využívat moderní technologie, 

postupy, pomůcky a techniku. 
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• seznamuje žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  

• vede žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků. 

• při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Mění pracovní 

podmínky, žáky vede k adaptaci na nové pracovní podmínky. 
• podporuje využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka.  

• různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamuje žáky s různými profesemi 

v oblasti chemické výroby. 
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Vzdělávací obsah předmětu Chemie - 6. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- zařadí chemii mezi přírodní vědy 
- uvede, čím se chemie zabývá 
- rozliší fyzikální tělesa a látky 
- uvede příklady chemického děje 

- uvede příklady chemické výroby ve svém okolí a zhodnotí 

význam i případná rizika pro společnost 

Úvod do chemie 

- vymezení předmětu chemie 

- látky a tělesa  

- chemické děje  
- chemická výroba  

EnV – Lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí 

F – Látky a tělesa 

- uvede základní fyzikální a chemické vlastnosti látek 

- rozliší známé látky podle jejich různých vlastností 

- navrhne a provede jednoduché chemické pokusy a 

zaznamená jejich výsledky 

- popíše společné a rozdílné vlastnosti vybraných látek  

- rozpozná skupenství látek a jejich změny 

(tání, tuhnuti, vypařování, zkapalňování, 

sublimace) 

- vyhledá v tabulkách hodnoty teploty tání, varu, hustoty 

Vlastnosti látek (barva, 
skupenství, rozpustnost ve 
vodě, kujnost, tepelná a 
elektrická vodivost, hustota) 

 
F – látky a tělesa 

- uvede zásady bezpečné práce v chemické laboratoři, poskytne a 

přivolá první pomoc při úrazu 

- uvede příklady nebezpečných chemických látek a zásady 

bezpečné práce s nimi 

Bezpečnost při 

experimentální činnosti 

- zásady bezpečné práce v 

laboratoři 
- první pomoc při úrazu v 

laboratoři 

EnV – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

Př – první pomoc při 

úrazech 

- rozliší různorodé a stejnorodé směsi 

- rozliší různé druhy různorodých směsí (suspenze, emulze, pěna, 

dým, mlha), uvede příklady z běžného života 
- uvede příklad pevné, kapalné a plynné stejnorodé směsi  

- správně (v souvislostech) použije pojmy: složky roztoku, 

rozpouštěná látka, rozpouštědlo, rozpustnost, koncentrovanější, 
rozředěnější, nasycený a nenasycený roztok 

Směsi 
- různorodé a stejnorodé 

směsi (roztoky) 

- složky směsi  

- složení roztoků  
- hmotnostní zlomek  

EnV – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 
M – trojčlenka 

- aplikuje poznatky o vlivu teploty, míchání a obsahu povrchu 

rozpouštěné látky na rychlost jejího rozpouštění při vysvětlení 
známých situací z běžného života 

* s pomocí vzorce spočítá příklady na výpočet složení roztoků 

(hmotnostní zlomek, hmotnost roztoku, hmotnost rozpouštěné 
látky) a připraví roztok o požadované procentualitě 

  
 

- sestaví jednoduchou filtrační aparaturu a provede filtraci 

- popíše jednoduchou destilační aparaturu a vysvětlí princip 

destilace a provede ji 

- navrhne postup oddělování složek směsí v běžném životě  

- vysvětlí princip usazování a krystalizace, sublimace a 

chromatografie a tuto pak provede 

- uvede příklad chemické výroby založené na oddělování 
složek směsi 

Oddělování složek směsí 

- usazování, filtrace, destilace 
krystalizace, sublimace, 
chromatografie 

EnV – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

- ekosystémy 

F – změny skupenství 

- rozezná a pojmenuje různá skupenství vody v přírodě 

- na příkladech uvede význam vody pro existenci života uvede 

základní vlastnosti vody a její využití v praxi 

- rozliší vodu destilovanou, pitnou (včetně stolní), užitkovou, 

odpadní, uvede příklady jejich výskytu a využití 

- vysvětlí pojem měkká, tvrdá a minerální voda  

- popíše oběh vody v přírodě, vysvětlí jeho princip 

- napíše chemický vzorec vody 

- označí kyslík jako nezbytnou složku pro hoření látek ve vzduchu 

- vysvětlí princip hašení, uvede telefonní číslo hasičů 

- popíše, jak poskytne první pomoc při popáleninách, uvede 

telefonní číslo rychlé zdravotnické pomoci 
- popíše, co je teplotní inverze a smog, a uvede příklady zdrojů 
informací o čistotě ovzduší 

- vysvětlí pojem skleníkový efekt, uvede jeho příčinu a důsledky 

- uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v přírodě 

domácnosti 
- uvede příklady, jak lze v nejbližším okolí omezovat znečišťování 

vody a vzduchu 

- uvede význam vzduchu a vody pro chemickou výrobu 

Voda a vzduch 

EnV – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

- ekosystémy 

F – Atmosféra, 

hydrosféra 

Př – Ekosystém – rybník 

Atmosféra, hydrosféra 
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Vzdělávací obsah předmětu Chemie - 6. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek a těles  

- reaguje na případy úniku nebezpečných látek 

Úvod do chemie 

- vymezení předmětu chemie 

- látky a tělesa 

- chemické děje 

- chemická výroba 

EnV – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

F – látky a tělesa 

- rozpozná přeměny skupenství látek 

- provede s pomocí vyučujícího jednoduché 

chemické pokusy 

- seznámí se se společnými a rozdílnými vlastnostmi 

vybraných látek 

- rozpozná skupenství látek a jejich změny (tání, 

tuhnutí, vypařování, zkapalňování, sublimace) 

- vyhledá s pomocí vyučujícího v tabulkách hodnoty 

teploty tání, varu, hustoty 

Vlastnosti látek 
barva, skupenství, rozpustnost ve vodě, 

kujnost, tepelná a elektrická vodivost, 

hustota) 

 F – Látky a tělesa 

- seznámí se se zásadami bezpečné práce v 

chemické laboratoři, 
- poskytne a přivolá první pomoc při úrazu 

- pracuje bezpečně s vybranými běžně 
- používanými nebezpečnými látkami 

Bezpečnost při experimentální 

činnosti 

- zásady bezpečné práce v laboratoři – 
první pomoc při úrazu v laboratoři 

EnV – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

Př – První pomoc při 

úrazech 

- rozpozná směsi a chemické látky 

- rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném 

životě 

Směsi 
- různorodé a stejnorodé směsi 

(roztoky) 

- složky směsi  

EV – ochrana 

přírody a 

životního prostředí 

 

M -- Trojčlenka 

- sestaví s pomocí vyučujícího jednoduchou 

filtrační aparaturu a provede filtraci 
- navrhne postup oddělování složek směsí v běžném 

životě 

- seznámí se s usazováním a krystalizací, sublimací 
a chromatografií a tuto pak pod vedením vyučujícího 

provede 

Oddělování složek směsí 

- usazování, filtrace, destilace 

- krystalizace, sublimace, 

chromatografie 

EnV – ekosystémy 
F – Změny skupenství 

- rozezná různá skupenství vody v přírodě 

- na příkladech uvede význam vody pro existenci 

života a seznámí se se základními vlastnostmi vody a 

její využití v praxi 

- seznámí se a rozliší vodu destilovanou, pitnou, 

užitkovou, odpadní, uvede příklady jejich výskytu a 

využití 

- seznámí se s pojmem měkká, tvrdá a minerální voda  

- napíše chemický vzorec vody 
- označí kyslík jako nezbytnou složku pro hoření 
látek ve vzduchu 

- seznámí se s principem hašení, uvede telefonní číslo 

hasičů 

- seznámí se s pojmem skleníkový efekt 

- uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v přírodě i v 

domácnosti 

Voda a vzduch 

EnV –  Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí  

- ekosystémy 

F – Atmosféra, 

hydrosféra 

Př – Ekosystém – 

rybník 

Atmosféra, 

hydrosféra 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Chemie - 7. ročník 

- doloží na příkladech (z praxe), že se látky skládají z 
pohybujících se částic 

- používá pojmy atom, molekula ve správných 

souvislostech 
- slovně popíše složení atomu a vznik kationtu a aniontu 
z neutrálních atomů 

- vysvětlí, co udává protonové číslo 

- vyhledá v tabulkách názvy prvků ke známým protonovým 

číslům a naopak 

Částicové složení látek 

- molekuly, atomy, protony, 

neutrony, atomové jádro,  
elektrony, elektronový obal,  

valenční elektrony, ionty 
protonové číslo 

 
F – Částicové 

složení atomu 
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- používá značky a názvy nejznámějších chemických prvků: 

Br, Sni, K, N, F, P, He, Al, Mg, C1, I, Si, 0, Li, Mn, Cu, Pb, 

Pt, S, Na, Ag, C, Ca, H, Zn, Au, Fe, Sr, Hg, As, Sb, Ne, Ar, 

Au 

- uvede příklady praktického využití kovů (Fe, Al, Zn, Cu, Au) 

- uvede základní složky slitin kovů (mosaz, bronz, dural) a 

příklady využití těchto slitin 

- uvede příklady praktického využití nekovů (H, 0, N, Cl, S, 

C) 

 - popíše hlavní rozdíly mezi kovy a nekovy a 

jednoduchými pokusy ověří jejich vlastnosti 

- rozliší periody a skupiny v periodické soustavě chemických 
prvků, vyhledá prvky s podobnými vlastnostmi 

Chemické prvky a periodická 

soustava chemických prvků 

kovy, nekovy, polokovy 

(vlastnosti, výskyt, použití) 

EnV – základní 

podmínky života 

Př – Zemská kůra 
Z – Nerostné 

suroviny 

- používá pojmy chemické látky, chemický prvek, 
chemická  

sloučenina a chemická vazba ve správných 

souvislostech 
- rozliší chemickou značku prvku a chemický vzorec 

sloučeniny 

- ze vzorce (a z modelu molekuly) chemické sloučeniny odvodí 
kvalitativní i kvantitativní složení chemické látky (počet prvků 
a jejich název, počet atomů jednotlivých prvků v molekule) 

Chemická vazba, chemické 

sloučeniny 

 
F – Mechanické a 

elektrické vlastnosti látek 

- rozliší výchozí látky a produkty chemické reakce a určí je 

správně v konkrétních příkladech 
- provede jednoduché chemické reakce (včetně 

jednoduché přípravy plynů a jejich jímání) 

- uvede příklady chemických reakcí probíhajících v 

přírodě a chemických reakcí používaných při 

chemické výrobě 

Chemické reakce 
- výchozí látky a produkty 

chemický děj  

EnV -  Lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí 

Př -  fotosyntéza, 

dýchání 

F – spalovací motory 

Elektrolýza 

Vedení elektrického 

proudu 

- určí oxidační číslo atomů prvků v oxidech  

- zapíše z názvů vzorce oxidů, a naopak ze vzorců jejich 

názvy 
- popíše vlastnosti a použití vybraných oxidů (siřičitý, 

sírový, uhličitý, uhelnatý, vápenatý, dusnatý, dusičitý, 

křemičitý, hlinitý, železitý) a posoudí vliv těchto látek na 
životní prostředí 

Oxidy 

- oxidační číslo,  
- názvosloví oxidů 
výskyt a použití nejdůležitějších 
oxidů 

EnV – lidské 

aktivity a problém 

životního prostředí 

Př – Kyselé deště, 

skleníkový efekt 

Z – Nerosty 

Z – Nerostné suroviny 

- určí oxidační číslo atomů prvků v sulfidech 
- zapíše z názvů vzorce sulfidů, a naopak ze vzorců jejich 
názvy 

- popíše vlastnosti a použití vybraných sulfidů 

(olovnatý, zinečnatý, disulfidu železa) 

Sulfidy 
- názvosloví sulfidů 
významné sulfidy 

 
Př – Nerosty 

Z – Nerostné 

suroviny 

- určí oxidační číslo atomů prvků v halogenidech 

- zapíše z názvů vzorce halogenidů, a naopak ze vzorců jejich 

názvy 

- popíše vlastnosti, použití a význam chloridu sodného 

Halogenidy, fluoridy, chloridy, 

bromidy, jodidy 
 

Př – Nerosty 

Z – Nerostné suroviny 

Rv – Význam soli při 

přípravě 

pokrmů 

- rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátorů pH 

- orientuje se na stupnici pH a změkl pH roztoku univerzálním 

indikátorovým papírkem 

Kyselost a zásaditost roztoků, 

hodnota pH 

EnV – základní 

podmínky života 

Př – Vliv pH na 

úrodnost půdy 

a život ve vodách – 

Pedosféra 

- bezpečně ředí roztoky kyselin, poskytne první pomoc při 
zasažení těmito látkami 

- zapíše z názvů vzorce kyslíkatých kyselin, a naopak ze vzorců 

jejich názvy 

- zapíše názvy 

vzorce vybraných bezkyslíkatých kyselin (HC1,  

HF, HBr, HI, HCN, H2S) a naopak ze vzorců jejich názvy 

- popíše vlastnosti a použití vybraných kyselin 
- vysvětlí, jak vznikají kyselé deště a jak jim lze předcházet  

Kyseliny 

- bezkyslíkaté a kyslíkaté 
(názvosloví kyselin) 

významné kyseliny (sírová, 

chlorovodíková, dusičná, 

fosforečná) 

EnV – lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

Př – Prevence úrazu a první 

pomoc 
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- bezpečně rozpouští hydroxidy, poskytne první pomoc při 

zasažení těmito látkami 

- zapíše z názvů vzorce hydroxidů, a naopak ze vzorců jejich 
názvy 

- popíše vlastnosti a použití vybraných hydroxidů 

Hydroxidy 

- názvosloví hydroxidů 

- významné hydroxidy (sodný, 
draselný, vápenatý, amonný) 

EnV– lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

Př – Prevence úrazu a 

první pomoc 

- bezpečně provede neutralizaci zředěných roztoků známých  

kyselin a hydroxidů 

- uvede názvy a vzorce výchozích látek a produktů a zapíše je 
chemickými rovnicemi 

- uvede příklady uplatnění neutralizace v praxi 
- rozliší, které látky patří mezi soli 

- provede jednoduché přípravy solí 

Neutralizace Soli 

- názvosloví solí 

- příprava solí 

- význam solí 

EnV – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

 
 

Vzdělávací obsah předmětu Chemie - 7. ročník – minimální doporučená úroveň 

- doloží na příkladech (z praxe), že se látky 

skládají z pohybujících se částic 

- seznámí se s pojmy atom, molekula a popíše složení 

atomu 

Částicové složení látek 

- molekuly, atomy, protony, neutrony, 

atomové jádro, elektrony, elektronový 

obal, valenční elektrony, ionty 

protonové číslo 

 
F – Částicové složení 

atomu 

- rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich možné 

vlastnosti 

- uvede nejobvyklejší chemické prvky a 
jednoduché chemické sloučeniny a jejich 

značky 

- uvede příklady praktického využití kovů (Fe, Al, 
Zn, Cu, Ag, Au) 

Chemické prvky aperiodická 

soustava chemických prvků 

kovy, nekovy, polokovy (vlastnosti, 

výskyt, použití) 

EV – ochrana 

přírody a 

životního 

prostředí 

Př – Zemská kůra 

Z -  Nerostné suroviny 

- seznámí se s pojmy chemické látky, chemický 

prvek, chemická sloučenina a chemická vazba 

- rozliší chemickou značku prvku a chemický vzorec 
sloučeniny 

Chemická vazba, chemické sloučeniny  
F – Mechanické a elektrické 
vlastnosti látek 

- rozliší výchozí látky a produkty chemické reakce a 

určí je správně v konkrétních příkladech 
- seznámí se s jednoduchými chemickými reakcemi 

- seznámí se s příklady chemických reakcí 

probíhajících v přírodě a chemických reakcí 
používaných při chemické výrobě 

Chemické reakce 

- výchozí látky a produkty 
chemický děj  

EnV – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

Př – Fotosyntéza, 

dýchání 

F – Spalovací motory 

Elektrolýza 

Vedení elektrického proudu 

- určí oxidační číslo atomů prvků v oxidech 
- zapíše vybrané vzorce a názvy oxidů 

- popíše použití vybraných oxidů, uhličitý, uhelnatý, 

vápenatý, křemičitý, hlinitý, železitý) 

Oxidy 

- oxidační číslo,  
- názvosloví oxidů 
- výskyt a použití nejdůležitějších oxidů 

EnV – lidské 
aktivity a problém 

životního prostředí 

Př – Kyselé deště, 

skleníkový efekt 

- Nerosty 

Z – Nerostné suroviny 

- určí oxidační číslo atomů prvků v sulfidech  

- zapíše vzorce a názvy vybraných sulfidů a vyhledá 
jejich použití v učebnici 

Sulfidy 

- názvosloví sulfidů významné sulfidy 
 

Př – Nerosty 

Z – Nerostné suroviny 

- určí oxidační číslo atomů prvků v halogenidech 

- popíše vlastnosti, použití a význam chloridu 

sodného 

Halogenidy 

fluoridy, chloridy, bromidy, jodidy 
 

Př – Nerosty 

Z – Nerostné 

suroviny RV – 

Význam soli při 

přípravě pokrmů 

- rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátorů 

pH 
- orientuje se na stupnici pH a změří pH roztoku 

univerzálním indikátorovým papírkem 

Kyselost a zásaditost roztoků, hodnota 

pH 
 

Př – Vliv pH na úrodnost 

půdy a život ve vodách 

- Pedosféra 

- seznámí se se zásadami používání kyselin a poskytne 

první pomoc při zasažení těmito látkami 

- zapíše vybrané názvy a vzorce kyslíkatých a 

bezkyslíkatých kyselin a seznámí se s jejich použitím v 

praxi 

Kyseliny 

- bezkyslíkaté a kyslíkaté  

(názvosloví kyselin) 

významné kyseliny (sírová, 

chlorovodíková, dusičná, fosforečná) 

EnV – lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

Př – Prevence úrazu a 

první pomoc 
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- seznámí se s bezpečným používáním hydroxidů, 

poskytne první pomoc při zasažení těmito látkami 
- zapíše vzorce a názvy vybraných hydroxidů 

- seznámí se s použitím vybraných hydroxidů 

Hydroxidy 

- názvosloví hydroxidů 

- významné hydroxidy (sodný, 

draselný, vápenatý, amonný) 

EnV –  Lidské 
aktivity a problémy 
životního prostředí 

Př – Prevence úrazu a 

první pomoc 

- seznámí se s neutralizací zředěných roztoků 

známých kyselin a hydroxidů 
- seznámí se s názvy a vzorci výchozích látek a 
produktů 
- seznámí se s příklady neutralizace v praxi  
- seznámí se s přípravou solí a jejich použitím 

- zapíše vzorcem a názvem vybrané soli 

Neutralizace  

Soli 

- názvosloví solí 

- příprava solí 

- význam solí 

EnV ekosystémy  

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Chemie - 8. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- uvede význam průmyslových hnojiv 

- popíše složení, vlastnosti a použití nejznámějších 

stavebních pojiv (vápenná malta, sádra, beton) 

- vysvětlí pojem keramika, uvede příklady využití 

keramiky 

Opakování učiva 8. ročníku  

Soli 

průmyslová hnojiva 

stavební pojiva 

keramika 

EnV – Lidské 

aktivity a 

problémy 

životního prostředí 
Př – Nerosty 

- uvede zákon zachování hmotnosti pro chemické 

reakce a využije ho při řešení úloh 
- zapíše jednoduchými chemickými rovnicemi 
vybrané chemické reakce 

- přečte chemické rovnice (včetně použití látkového 

množství) 

- provede jednoduché výpočty z chemických 

rovnic, s využitím vztahů pro n, M, m, V, c 

- posoudí význam zákona zachování hmotnosti pro 

chemickou výrobu 

Zákon zachování hmotnosti 

chemické rovnice 

- látkové množství  
- molární hmotnost  

- látková koncentrace 
- úpravy chemických rovnic 
- výpočty z chemických rovnic 

 M – Trojčlenka 

- vysvětlí pojmy: oxidace, redukce 

- určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní 

reakce 

- popíše výrobu surového železa a oceli 

- vysvětlí pojem: koroze; uvede příklady činitelů 

ovlivňujících rychlost koroze, uvede způsoby ochrany 

ocelových výrobků před korozí 

- experimentálně ověří vliv různých činitelů na průběh 

koroze 

- objasní, co je podstatou galvanického článku, a 

uvede příklady praktického využití 

- objasní, co je podstatou elektrolýzy, a uvede příklady 
praktického využití 

Redoxní reakce 

- oxidace a redukce 
- výroba železa a oceli 
- koroze 
- galvanický článek 

- elektrolýza 

EnV – Lidské 

aktivity a 

problémy 

životního prostředí 

F – Elektrolýza, výroba 

kovů 

Výroba elektrického 

proudu 

- rozliší, které ze známých reakcí jsou exotermické a 

které endotermické 
- posoudí vliv spalování různých paliv (včetně 

pohonných látek pro automobily) na životní 

prostředí 

- uvede příklady fosilních a průmyslově vyráběných 

paliv a popíše jejich vlastnosti a použití 

- rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

- používá bezpečně spotřebiče na topné plyny v domácnosti 

a plynové kahany při školních experimentech 

- rozpozná označení hořlavých látek, uvede zásady 

bezpečné manipulace s těmito látkami 

- uvede, jak postupovat při vzniku požáru, zná telefonní 

číslo pro přivolání hasičů, poskytne první pomoc při 

popálení 

Energie a chemické reakce 

- exotermické a endotermické 

reakce 
- obnovitelné a neobnovitelné 

zdroje energie 

- fosilní a průmyslově vyráběná 
paliva 

- jaderná energie 

EnV – základní 

podmínky života – 

ekosystémy 

F – Přeměny energie, 

výpočet tepla, jaderná 

energie 

Z – Těžba paliv 
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Vzdělávací obsah předmětu Chemie - 8. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- seznámí se s významem průmyslových hnojiv, jejich 
složením, vlastnostmi a použitím nejznámějších stavebních 

pojiv (vápenná malta, sádra, beton) 

- využití keramiky 

Opakování učiva 8. ročníku 
Soli 

- průmyslová hnojiva 

- stavební pojiva 
- keramika 

EnV – základní 

podmínky života 
Př – Nerosty 

- seznámí se se zákonem zachování hmotnosti pro chemické 
reakce 

- seznámí se s jednoduchými chemickými rovnicemi 

vybrané chemické reakce 
- provede s pomocí vyučujícího jednoduché výpočty, s 

využitím vztahů pro n, M, m, V, c 

Zákon zachování hmotnosti 

chemické rovnice 

- látkové množství 

- molární hmotnost 

- látková koncentrace 

- výpočty z chem. rovnic 

EV – ochrana přírody 

a životního prostředí 
M – Trojčlenka 

- seznámí se s pojmy: oxidace, redukce 
- seznámí se s výrobou surového železa a oceli  
- popíše pojem koroze 
- experimentálně ověří vliv různých činitelů na průběh koroze  

- seznámí se, co je podstatou galvanického článku, a uvede příklady 

praktického využití 
- seznámí se, co je podstatou elektrolýzy, a uvede 

příklady praktického využití 

Redoxní reakce 

- oxidace a redukce 

- výroba železa a oceli 
- koroze 

- galvanický článek 

- elektrolýza 

EnV – Lidské 
aktivity a problémy 

životního prostředí 

F – Elektrolýza, výroba 

kovů 

     - Výroba 
elektrického proudu 

- uvede příklady fosilních a průmyslově vyráběných paliv a 

použití 

- seznámí se s vlivem spalování různých paliv (včetně 

pohonných látek pro automobily) na životní prostředí 

- rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

- rozpozná označení hořlavých látek, uvede zásady 

bezpečné manipulace s těmito látkami 

- seznámí se, jak postupovat při vzniku požáru, zná telefonní 

číslo pro přivolání hasičů, poskytne první pomoc při 

popálení 

Energie a chemické reakce 

- obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje 

energie 

- fosilní a průmyslově  

vyráběná paliva 

   EnV -  ekosystémy 

F – Přeměny energie, 

výpočet tepla, jaderná 

energie 

Z – Těžba paliv 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Chemie - 9. ročník  

- rozliší anorganické a organické sloučeniny 

- rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich 
vzorce, vlastnosti a použití 

- uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy 
a zemního plynu 

Uhlovodíky 

- alkany, alkeny, alkyny, areny 

(methan, ethan, propan, butan, 

ethylen, propylen, acetylen, benzen, 

naftalen a jejich zdroje) 

 Z – Ropa, zemní plyn 

- rozliší pojmy: uhlovodíky, deriváty uhlovodíků 

- na příkladech vzorců známých derivátů uhlovodíků 

rozliší uhlovodíkový zbytek a funkční 

(charakteristickou) skupinu 

- rozliší a zapíše vzorce methanolu, ethanolu, fenolu, 

kyseliny mravenčí a octové, formaldehydu a acetonu 

- uvede vlastnosti a příklady použití těchto látek 

- uvede výchozí látky a produkty esterifikace a 

rozliší esterifikaci mezi ostatními typy 

chemických reakcí 

Deriváty uhlovodíků 

- halogenové deriváty 

- alkoholy a fenoly 
- aldehydy a ketony 

- karboxylové kyseliny 

- estery, esterifikace 

 
Př – Ozonová díra a jeho 

vznik, atmosféra 

Rv – Návykové látky 

- uvede výchozí látky, produkty a podmínky 
fotosyntézy 

- rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy a vitaminy, uvede 

příklady zdrojů těchto látek pro člověka a posoudí různé 
potraviny z hlediska obecně uznávaných zásad zdravé 

výživy 

Přírodní látky 

- sacharidy, tuky, bílkoviny, 

vitamíny 

- fotosyntéza 

EnV – základní 

podmínky života 

Př – Fotosyntéza 

- Základní zásobní 

látky 

Rv – Zásady správné 

výživy 

- rozpozná plasty od dalších látek, uvede příklady 

názvů, vlastnosti a použití 

-posoudí vliv používání plastů na životní prostředí 
- rozpozná názvy přírodních a syntetických vláken a 
uvede jejich výhody i nevýhody při jejich používání 

Plasty a syntetická vlákna 

(polyethylen, polypropylen, 

polystyren, polyvinylchlorid, PAD, 

PES) 

EnV – lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí   

Př – Člověk a jeho životní 

prostředí 
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- doloží na příkladech význam chemických výrob pro 
naše hospodářství a pro člověka 

- uvede příklady prvotních a druhotných surovin pro 

chemické výroby 
- vysvětlí pojem: biotechnologie; uvede příklady 

biotechnologií 

- na konkrétních příkladech doloží, jak dochází 
ke znečišťování životního prostředí a jak tomu 

předcházet 

- vyjmenuje nejznámější chemické podniky v okolí, 
uvede příklady jejich výroby a posoudí možná 

nebezpečí při chemické výroby vzniku havárií 

- na modelových příkladech uvede zásady chování za 
mimořádných situací ohrožujících zdraví a život člověka 

- během přírodních a průmyslových havárií v blízkosti 

bydliště (školy) 
- uvede příklady chování při nadměrném znečištění 

ovzduší 

- bezpečně zachází s běžnými mycími a čisticími 
prostředky používanými v domácnosti 

- rozporná označení hořlavých a výbušných látek, 

uvede 
zásady bezpečné práce s běžně prodávanými hořlavinami 

a výbušninami 

- uvede příklady otravných látek a způsoby ochrany proti 
nim 

- uvede příklady volně i nezákonně prodávaných drog a 

popíše příklady následků, kterým se vystavuje jejich 
konzument 

Chemie a společnost 

chemické výroby 

otravné látky 

pesticidy 

biotechnologie, enzymy 

léčiva 

drogy 

detergenty 

potraviny 

chemie a životní prostředí 

ochrana člověka za mimořádných 

situací 

Opakování učiva 9. ročníku 

EnV – lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

- vztah člověka 

a prostředí 

Př – Člověk a jeho 

životní prostředí 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Chemie - 9. ročník – minimální doporučená úroveň 

- seznámí se s rozdíly mezi anorganickými a organickými 

sloučeninami 

- seznámí se s vybranými nejjednoduššími uhlovodíky, uvede jejich 
vzorce, a použití 

Uhlovodíky 

-  alkeny, alkeny, alkyny, 

arenyhlovodíky 

 

EnV -  ekosystémy Z – Ropa, zemní plyn 

- seznámí se s pojmy: uhlovodíky, deriváty uhlovodíků 
- rozliší a zapíše vzorce methanolu, ethanolu, kyseliny 

octové a acetonu 

- uvede použití těchto látek 

Deriváty uhlovodíků 
- halogenové deriváty 
- alkoholy a fenoly 
- aldehydy a ketony 
karboxylové kyseliny  

EV – ochrana přírody 

a životního prostředí 

Př – Ozonová díra a jeho 

vznik, atmosféra 

RV – Návykové látky 

- seznámí se s výchozími látkami, produkty a podmínky 

fotosyntézy 

- seznámí se s bílkovinami, tuky, sacharidy a vitaminy, uvede 
příklady zdrojů těchto látek pro člověka 

Přírodní látky 

- sacharidy, tuky, bílkoviny, 

vitamíny fotosyntéza 

EnV – základní 

podmínky života 

Př – Fotosyntéza 

- Základní zásobní látky 

Rv – Zásady správné 

výživy 

- rozpozná plasty od dalších látek, uvede příklady vybraných 
názvů a použití 

- seznámí se s vlivem používání plastů na životní prostředí  

- seznámí se s názvy přírodních a syntetických vláken a uvede 
jejich výhody i nevýhody při jejich používání 

Plasty a syntetická vlákna 

(polyethylen, polypropylen, 

polystyren, polyvinylchlorid, 

PAD, PES) 

EnV – lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

Př – Člověk a jeho životní 

prostředí 

- seznámí se s na příkladech význam chemických výrob pro 

naše hospodářství a pro člověka 

- seznámí se s pojmy: biotechnologie; uvede příklady 
biotechnologií 

- na konkrétních příkladech doloží, jak dochází ke 

znečišťování životního prostředí a seznámí se, jak tomu 
předcházet 

- seznámí se s modelovými příklady mimoř. situací a uvede 

zásady chování za mimořádných situací ohrožujících 
zdraví a život člověka 

- rozpozná označení hořlavých a výbušných látek, uvede 

zásady bezpečné práce s běžně prodávanými hořlavinami a 
výbušninami 

- seznámí se s příklady volně i nezákonně prodávaných drog a 

popíše příklady následků, kterým se vystavuje jejich konzument 

Chemie a společnost 

chemické výroby 

pesticidy 

biotechnologie, enzymy 

léčiva 

drogy 

detergenty 

potraviny 

chemie a životní prostředí 

ochrana člověka za 

mimořádných situací 

Opakování učiva 9. ročníku 

 Př -  Člověk a jeho 

životní prostředí 
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Přírodopis 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět Přírodopis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku. Jeho 

náplň vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, a proto je úzce spjat se 

vzdělávacím obsahem předmětů fyzika, chemie a zeměpis. Předmět je vyučován podle 

ucelené řady učebnic s výrazným ekologickým zaměřením. 

Celým předmětem prolíná průřezové téma Environmentální výchova. Výuka 

probíhá převážně v odborné učebně přírodopisu, ve školní zahradě, občas v kmenové třídě. 

Výuka je doplňována návštěvou center ekologické výchovy, výlety a exkurzemi. Využívána 

je školní knihovna a učebna informatiky. 

Předmět Přírodopis umožňuje žákům 

• pozorovat a poznávat živou a neživou přírodu v její rozmanitosti 
• seznamovat se s podstatou, projevy a podmínkami existence života 

• pochopit souvislosti a vztahy mezi organizmy a prostředím, mezi organizmy navzájem 

v různých ekosystémech 

• získávat orientaci v environmentálních problémech a osvojovat si znalosti 

a dovednosti, které vedou k jejich řešení 

• uvědomit si, že člověk je svou existencí závislý na přírodě, je její součástí a nese 

zodpovědnost za zachování její rozmanitosti 

• využívat osvojené poznatky a dovednosti pro řešení problémů v praktickém životě, 

především k ochraně zdraví a k péči o přírodu 

• rozvíjet a prohlubovat zájem o přírodu a lásku k ní 

Nejčastěji používané formy realizace předmětu 

• pozorování přírodnin pouhým okem, lupou, mikroskopem, práce s multiplikáty,  

modely, obrázky 
• frontální výuka, samostatná práce, práce ve skupinách a ve dvojicích 

• práce s odbornou literaturou, klíči, atlasy, schématy, mapami, tabulkami 

systematického zařazení organizmů 
• demonstrační pokusy 
• laboratorní práce 

• vyhledávání informací z různých zdrojů (literatura, internet) 

• využívání videa, počítačových programů 

• příprava referátů na aktuální téma a jejich prezentace 

• rozhovor, besedy, diskuse, výstavky, exkurze 

• soutěživé a situační hry 

Výchovné a vzdělávací strategie používané k dosažení klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

• učitel vede žáky k systematickému pozorování a popisu přírodnin a přírody 

• učitel umožňuje žákům sledovat a uvědomovat si vztahy mezi jednotlivými složkami 

ekosystémů, souvislosti v biosféře, vztahy člověka a prostředí a na jejich základě je 

posuzovat a vyvozovat závěry pro využití v budoucnosti 

• učitel zajišťuje žákům podmínky pro uvádění znalostí do širších souvislostí a jejich 

propojování s poznatky z jiných oblastí (převážně s přírodovědnými a spol. vědami) 
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• učitel vede žáky k aktivnímu využívání různých pramenů při vyhledávání 

informací, jejich porozumění, hodnocení a použití v dalším studiu 

• učitel zadává žákům samostatné práce formou referátů a projektů 

Kompetence k řešení problémů 

• učitel předkládá žákům problémové situace související s učivem 

• učitel podněcuje aktivitu a tvořivost žáků při řešení konkrétních úkolů, dává žákům 

možnost volit různé způsoby řešení 

• učitel vytváří žákům podmínky pro porovnávání různých variant řešení 

environmentálních problémů 

• učitel klade důraz na aplikaci poznatků v praxi, na hledání příkladů z běžného 

života a jejich objasňování 

• učitel vede žáky k formulování problémů, vyslovování domněnek, jejich obhajování 

a korigování chyb 

Kompetence komunikativní 

• učitel poskytuje žákům dostatek možností k porozumění různým typům textů, 

záznamů, obrazových materiálů a k jejich používání v běžném životě 

• učitel podněcuje žáky k formulování a vyjadřování vlastních myšlenek, jejich racionální 

obhajobě a zdůvodňování svých názorů a stanovisek 

• učitel navozuje podmínky pro diskusi 

• učitel vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému vyjadřování 

v písemném i ústním projevu 

• učitel napomáhá při hodnocení objektivity a závažnosti informací týkajících se 

environmentálních problémů 

Kompetence sociální a personální 

• učitel zařazuje práci ve dvojicích a skupinách 

• učitel dbá na vytváření a dodržování pravidel v týmu 

• učitel se orientuje na spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc žáků při učení 

a respektování názorů jiných 

Kompetence občanské 

• učitel poskytuje žákům příležitosti pro zamyšlení se nad vztahy člověka 

      a prostředí 

• učitel seznamuje žáky s informacemi, pěstuje dovednosti a návyky nezbytné 

pro každodenní žádoucí jednání občana vůči životnímu prostředí (třídění odpadů, 

šetření energií...) 
• učitel napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí 

• učitel vede žáky k zodpovědnému a uvědomělému chování za mimořádných situací 

(poskytnout první pomoc, přivolat pomoc) a k ochraně svého zdraví a zdraví jiných 

• učitel motivuje žáky k účasti na přírodovědných a environmentálních akcích 

a soutěžích 

• učitel dbá na respektování řádu odborné učebny a vyžaduje od žáků dodržování 

pravidel slušného chování 

Kompetence pracovní 

• učitel vede žáky k bezpečnému používání pomůcek a vybavení 

• učitel nabízí žákům dostatek situací k propojení teoretických znalostí s běžným 

životem (exkurze, zájmová a mimoškolní činnost) 

• učitel vede žáky k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě 

• učitel podněcuje žáky ke správnému hodnocení a sebehodnocení 
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Vzdělávací obsah předmětu Přírodopis - 6. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- aplikuje praktické metody poznávání přírody Poznáváme přírodu  F – optika 

- dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při 
poznávání živé a neživé přírody 

Živé přírodniny   

- rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – populace, společenstva, 

ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence 
živých a neživých složek ekosystému 

Les EnV – ekosystémy  

- uvede základní děje probíhající v těle rostlin (fotosyntéza, dýchání, 

rozmnožování) 

Rostliny a houby 

našich lesů 

 F – energie 

Ch — přírodní látky - popíše stavbu plodnice houby 

- rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a 

porovná je podle charakteristických znaků, uvádí zásady sběru 

- vysvětlí různé způsoby výživy hub, jejich význam v ekosystémech a 

místo v potravních řetězcích 

Houby  Vař – Houby-pochutiny 

- objasňuje funkci dvou organizmů ve stélce lišejníků Lišejníky   

- uvede podmínky výskytu mechů a kapradin, vysvětlí jejich význam v 

lese, uvádí příklady 

Mechy, kapradiny, 

přesličky 
  

- objasní pojem nahosemenná rostlina 
- vyjádří rozdíl mezi opylením a oplozením 
- pojmenuje několik jehličnanů 

Rostliny nahosemenné   

- rozliší byliny a dřeviny (keře a stromy), uvádí příklady 
- jmenuje základní části těla krytosemenné rostliny 

Rostliny 

krytosemenné 
  

- rozlišuje lesní patra 

- objasní vytváření humusu 

Lesní patra EnV – ekosystémy Z – biosféra, pedosféra 

F – energetické zdroje 

- porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a 
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

- rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané 

živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin 

Živočichové v lesích EnV – ekosystémy  

- popisuje vnější stavbu těla plže, uvádí příklady Měkkýši   

- charakterizuje pojem členovec, uvádí příklady 
- porovnává a na příkladech objasňuje vývin přímý a nepřímý  
- uvádí zásady ochrany před klíšťaty a nemocemi, které roznášejí 

Členovci   

- uvede příklady obojživelníků a plazů žijících v lese 

- uvede chování po zmijím uštknutí 
Obratlovci 

Obojživelníci, Plazi 

  

- charakterizuje ptáky patřící do různých skupin, pozná některé z nich 
Ptáci   

- charakterizuje savce patřící do různých skupin, pozná některé z nich 
Savci   

- vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých 
ekosystémech a zhodnotí jejich význam 

Vztahy živočichů a 

rostlin v lese 

EnV – ekosystémy  

- hodnotí význam lesů pro krajinu a pro člověka  Les jako celek EnV – ekosystémy Z – biosféra 

- uvede příklady vodních ekosystémů 
Voda a její okolí EnV – ekosystémy 

Z-hydrosféra 

F-hustota, změna 

objemu 

- uvede příklady rostlin žijících ve vodě a rostoucí v okolí vody, 
některé z nich pozná 

- vyjádří, co je plankton, vysvětlí jeho význam pro vodní živočichy 

- uvede vlivy sinic a bakterií na kvalitu vody 

Rybník 

Rostliny rybníka a 

jeho okolí 

EnV – základní 

podmínky života 
 

- objasňuje termín jednobuněčný organizmus 

Živočichové rybníka a 

jeho okolí 

Bezobratlí 

  

- objasňuje pojmy prvoci a žahavci, uvádí příklady Prvoci, žahavci   

- rozlišuje plže a mlže a uvádí příklady 
Měkkýši   

- uvádí příklady kroužkovců žijících ve vodě Kroužkovci   

- popíše podle obrázku raka a jeho způsob života  

- uvádí příklady různého hmyzu žijícího ve vodě a u vody, několik 

zástupců pozná 

- odlišuje vývin s proměnou dokonalou a nedokonalou, uvádí 

příklady 

Členovci   
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- charakterizuje významné znaky obratlovců Obratlovci   

- popisuje základní znaky ryb a jejich způsob života, uvádí příklady Ryby   

- uvádí příklady obojživelníků a jejich vázanost na vodu Obojživelníci   

- popíše užovku a odliší ji od zmije Plazi   

- uvádí příklady vodních ptáků Ptáci   

- uvede příklady savců žijících u vody a jejich způsob života Savci   

- sestavuje příklady potravních řetězců ve vodních ekosystémech Rybník jako celek EnV – ekosystémy  

- rozlišuje základní systematické skupiny organizmů a určuje jejich 
význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

Třídění organizmů   

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Přírodopis - 6. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a 

vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

Stavba těla, stavba a funkce 

jednotlivých částí těla – živočišná 

buňka, tkáně, orgány, orgánové 

soustavy, organismy 

jednobuněčné a mnohobuněčné, 

rozmnožování 

EnV – základní 

podmínky života 
F – optika 

-rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní 

zástupce 

Vývoj, vývin a systém živočichů 

– významní zástupci 

jednotlivých skupin živočichů –

bezobratlí (ploštěnci, hlísti, 

měkkýši, kroužkovci, členovci), 

obratlovci (paryby, ryby, 

obojživelníci, plazi, ptáci, savci) 

EnV – ekosystémy 
 

-odvodí na základě vlastního pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, objasní jejich způsob života a 

přizpůsobení danému prostředí 

-vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v růžných 
ekosystémech 

Dorozumívání a chování 

živočichů 

Projevy chování živočichů 

Živočišná společenstva 

EnV – ekosystémy 
 

-ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje 

zásady bezpečného styku se živočichy 
- využívá zkušenosti s chovem vybraných domácích živočichů 

k zajišťování jejich životních potřeb 

Péče o vybrané domácí 

živočichy, chov 

domestikovaných živočichů 

 

EV – ochrana 

přírody a životního 

prostředí 

Ch – přírodní látky 

F – energie 

- využívá metody poznávání přírody osvojované v 

přírodopisu 

Pozorování živočichů v přírodě, 

v domácím prostředí i v zajetí, 

určování živočichů pomocí atlasu 

 Vař – Houby-pochutiny 

-dodržuje základní pravidla bezpečného chování při 

poznávání přírody 

Procházka – správné chování 

v přírodě 

Bezpečné chování při styku 

s živočichy v přírodě, v zajetí i 

v domácím prostředí 

  

-pozná kladný se záporný vliv člověka na životní prostředí  

Vliv člověka na živočichy a 

ochrana živočichů 

 

EnV – ekosystémy  
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Vzdělávací obsah předmětu Přírodopis - 7. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- uvede příklady ekosystémů přirozených a umělých  
- uvede příklady výskytu organizmů v určitém prostředí a vztahy 
mezi nimi 
- odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení 

některých rostlin podmínkám prostředí 

Ekosystémy přirozené a 

umělé 
EnV – ekosystémy D – doba kamenná 

- jmenuje základní skupiny polních plodin 
- pozná naše hlavní polní plodiny 

Rozmanitost polních 

ekosystémů 

 Pp – polní plodiny 

Vaření 

- jmenuje příklady ovoce pěstovaného v našich zahradách 
Okolí lidských sídel 

Sady a ovocné zahrady 

 Pp – ovocné rostliny 

Vař – ovoce 

- uvádí příklady hmyzu žijícího v sadech 
- popíše život včelstva a význam chovu včel 

Hmyz v sadech a ovocných 

zahradách 

  

- uvede příklady ptáků běžných v zahradách a několik z nich pozná 
Ptáci v sadech a zahradách EnV – základní 

podmínky života 

 

- uvede příklady zeleniny u nás pěstované 
Zelinářské zahrady 

EnV – lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

Pp – zelenina 

Vař – zelenina v naší 

kuchyni 

- vyjádří význam sídlištní zeleně pro život města 
Sídlištní zeleň EnV – základní 

podmínky života 

Pp – okrasné rostliny 

- vyjádří, co je rumiště 
- jmenuje příklady léčivých a jedovatých rostlin  

Rumiště a okraje cest   

- uvádí příklady mikroorganizmů v okolí člověka, uvede na příkladech z 

běžného života význam virů a bakterií v přírodě a pro člověka 

- orientuje se v pojmech infekce, epidemie, očkování, prevence, 
deratizace 

- přiřazuje příklady vnitřních a vnějších parazitů člověka, shrne, jak 

se před nimi chránit 
- uvede příklady členovců a obratlovců žijících v bytech a v jejich 

okolí 

Lidská sídla 

Organizmy provázející 

člověka 

  

- uvede příklady nejčastěji doma chovaných živočichů, navrhne zásady 

chování člověka vůči nim 

Organizmy člověkem 

chované 
 Pp – chov zvířat 

- objasní závislost lidí na hospodářských rostlinách a zvířatech  
Hospodářsky významné 

organizmy 
  

- uvede příklady cizokrajných ekosystémů a charakterizuje podmínky 
v nich 

- jmenuje příklady organizmů žijících v uvedených oblastech  

Cizokrajné ekosystémy 
EnV – ekosystémy 

EnV – lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

Z – biosféra 

- uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní 

prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému 

Ochrana rozmanitosti 

přírody 
 Z – ochrana přírody 

- rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném 

přehledu vývoje organizmů 

- rozlišuje příklady různých způsobů výživy, dýchání, rozmnožování, 
růstu a vývoje, přizpůsobení k podmínkám prostředí, vztahů mezi 

organizmy 

Projevy a podmínky života   

- jmenuje příklady biologických vědních oborů 

- třídí organizmy a zařadí vybrané organizmy do říší a nižších 
taxonomických jednotek 

Zkoumání přírody   

- objasní rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými 

organizmy, uvede příklady 

- popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a 
objasní funkci základních organel 

Stavba a činnost těl 

organizmů 

Buňka 

  

- charakterizuje viry Podbuněčné organizmy   

- zhodnotí význam bakterií a možností jejich využívání 
Jednobuněčné organizmy EnV – základní 

podmínky života 

 

- správně použije pojmy orgán, orgánová soustava, organizmus  Mnohobuněčné organizmy   

- uvede příklad mnohobuněčné řasy a houby vytvářející podhoubí Nižší rostliny a houby   

- charakterizuje vyšší rostliny, uvede jejich příklady 

- odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od 
buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům 

Vyšší rostliny   
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- rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů rostlin 

- porovná vnitřní a vnější stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické 

příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku 
- vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich 

využití při pěstování rostlin 

- vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho 

význam z hlediska dědičnosti 

Základní orgány těl rostlin  
Ch – chemické reakce, 

přírodní látky 

- rozliší a porovná základní skupiny bezobratlých a stručně je 

charakterizuje 

- odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v 
přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení 

danému prostředí 

- zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka uplatňuje zásady 

bezpečného chování ve styku se živočichy 

Bezobratlí EnV – ekosystémy  

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Přírodopis - 7. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- rozpozná maše nejznámější jedlé a jedovaté houby podle 

charakteristických znaků 

Naše nejznámější jedlé a jedovaté 

houby – znaky, výskyt, 

rozpoznávání, význam, zásady 

sběru, první pomoc při otravě 

houbami 

  

-pozná lišejníky 
Lišejníky – spolupráce 

dvou organismů 

EnV – ekosystémy  

-porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a zná funkce 
jednotlivých částí těla rostlin 

Stavba a význam 

jednotlivých částí těla 

vyšších rostlin – 

kořen, stonek, list, 

květ, semeno, plod 

  

-rozlišuje základní rostlinné fyziologické procesy a jejich 
využití 

Základní principy 

fotosyntézy, dýchání, 

růstu, vývoje a 

rozmnožování rostlin 

EnV – základní 

podmínky života 

Ch – chemické reakce, 

přírodní látky 

-uvede význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich 

pěstování 

Hospodářsky významné rostliny – 

jejich využití a způsob pěstování 

-cibulová zelenina 

-ovocné rostliny 

-luskoviny 

-pícniny 

-zeleniny 

-okopaniny 

-olejniny 

-obilniny 

-rostliny cizích zemí  

 

Pp – polní plodiny Vař – 

obiloviny, brambory  

Pp – ovocné rostliny 

-rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich zástupce 

Systém rostlin – řasy, 

mechorosty, kapraďorosty, 

nahosemenné a krytosemenné 

rostliny, jejich zástupci 

 D – doba kamenná 

-popíše přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí 

Rozšíření rostlin na Zemi 

Rozšíření rostlin v České 

republice 

EnV – lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 
Z – ochrana přírody 

-využívá metody poznávání přírody osvojované v přírodopisu 

Pozorování lupou a 

mikroskopem 

Zjednodušené určovací klíče a 

atlasy 

Jednoduché rozčleňování rostlin 

  

-dodržuje základní pravidla bezpečného chování při 
poznávání přírody 

Význam rostlin a jejich ochrana 

Chráněné rostliny naší přírody 

 

EV – ochrana 

přírody a životního 

prostředí 
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Vzdělávací obsah předmětu Přírodopis - 8. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

-vyjádří vztahy mezi buňkou, tkání, orgánem, orgánovou soustavou 
a organizmem 

- rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů a 

orgánových soustav živočichů 

Opakování   

- podle obrázku porovná a popíše stavbu a funkci tělních 

pokryvů obratlovců 

Obratlovci 

Povrch těla 
  

- rozliší základní části na kostře obratlovců — páteř s žebry, kostru 
končetin a lebku 

- zobecní souvislosti mezi stavbou kostry a způsobem života 

živočichů, uvede příklady 
- charakterizuje svalstvo kosterní, hladké a srdeční 

Tvar a pohyb těla   

- jmenuje základní části trávicí soustavy a objasní jejich význam 
- popíše postup trávení, funkci enzymů a princip vstřebávání 

Základní činnosti těla 

Trávicí soustava 
 Ch – přírodní látky 

- vyjádří význam dýchací soustavy Dýchací soustava   

- objasní význam oběhové soustavy, funkci srdce a cév  Oběhová soustava   

- uvede funkci vylučovací soustavy Vylučovací soustava   

- zdůvodnit význam řízení činnosti organizmu 

- popíše nervovou buňku a přenos vzruchu 

- vyjmenuje pomocí obrázku základní části mozku a jejich funkci 

Řídící soustavy   

- jmenuje a popíše funkci smyslových orgánů Smyslové orgány  F – optika, akustika 

- porovnává pojmy oddělené pohlaví a obojetník 

- pojmenuje pohlavní buňky samčí a samičí a uvede, kde vznikají 

- popíše vznik nového jedince u jednotlivých tříd obratlovců 

Chování obratlovců 
  

- vyjádří, čím jsou živočichové ohrožováni 

- v literatuře vyhledá příklady ohrožených druhů živočichů 

Ochrana obratlovců 
EnV – základní 

podmínky života 

Vko – globální problémy 

lidstva 

- určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových 
soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 

- orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze 

člověka 

Lidské tělo 
  

- uvede význam kůže, objasní její stavbu 

- popíše odlišnosti lidských ras 

Povrch lidského těla 
 

Vko – lidská práva 

- popíše hlavní části lidské kostry, jejich význam a spojení kosti  

- popíše vnitřní stavbu kostí 

Kostra 
 

 

- podle obrazu popíše hlavní části kosterního svalstva člověka  Svalstvo  Tv 

- popíše stavbu a funkci jednotlivých částí trávicí soustavy 

- zdůvodní význam správné výživy pro zdraví  

Využívání potravy, 

složení potravy 
EV – ochrana 

přírody a životního 

prostředí 

Ch – přírodní látky 

Vkz – stravovací režim 

žáka, výživová hodnota 

potravy 

Vař – zásady zdravé 

výživy 

- vyvodí funkci dýchací soustavy a popíše její stavbu 

- vyjádří vlastními slovy škodlivé účinky kouření  

Dýchací soustava 
 

Vkz – závislosti, kouření 

- popíše funkce krve a její složení, význam jednotlivých složek  

- popíše podle obrázku oběhovou soustavu, srdce a jeho činnost 
Rozvádění látek po 

těle 
 

 

- popíše vylučovací soustavu Vylučovací soustava   

- objasní význam hormonů, uvede jejich příklady a místa vytváření 
- jmenuje základní části nervové soustavy a jejich funkci 

Řízení lidského těla 

Hormony, nervové 

řízení 
 

 

- vyjmenuje lidské smysly a jim odpovídající smyslová ústrojí Smyslové vnímání  F – optika, akustika 

- popíše podle obrázku mužské a ženské pohlavní orgány a jejich 
funkci 

Rozmnožování 

člověka  

Vkz – rozhodování v 

oblasti sexuálního 

chování, nemoci přenosné 

pohlavním stykem 

Vkz -  těhotenství, mateřství 

- popíše nitroděložní vývin člověka, význam placenty a porod Vývin nového jedince   
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- uvede, že při oplození se spojí dědičné informace od matky a 

otce 

- vyjádří vztah mezi dědičností a proměnlivostí organizmů 

- uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu 

prostředí na utváření organizmů 

Dědičnost 
 

 

- objasní vznik a vývin nového jedince od početí do stáří Průběh lidského života   

- objasní pojmy zdraví a nemoc 
- rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje 

zásady jejich prevence a léčby, objasnil význam zdravého 
způsobu života 

- aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla  

Zdraví a nemoc 
 

Vkz – příčiny a zdroje 

civilizačních nemocí 

F – radioaktivita 

Ch, F – bezpečnost při 

úrazech 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Přírodopis - 8. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětově vazby 

-popíše stavbu orgánů a 

orgánových soustav lidského těla a 

jejich funkce 

Stavba a funkce jednotlivých částí 

lidského těla, orgány, orgánové 

soustavy -  opěrná, pohybová, 

oběhová, dýchací, trávicí, 

vylučovací, rozmnožovací, řídicí, 

hormonální, smyslové orgány, kůže 

  

-charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka Období lidského života 
  

-popíše vznik a vývin jedince 

Fylogeneze – původ a vývoj 

člověka (předchůdci člověka, lidská 

plemena) 

Ontogeneze – oplození a vývoj 

plodu 

 

EnV – základní 

podmínky života 

Vko -  globální problémy 

lidstva 

 

-rozliší příčiny, případně příznaky běžných nemocí a 

uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

Nejčastější onemocnění 

jednotlivých orgánů a orgánových 

soustav, správná výživa – vliv na 

zdraví 

EV – ochrana 

přírody a 

životního 

prostředí 

Ch – přírodní látky 

Vkz – civilizační nemoci  

 

-zná zásady poskytování první pomoci při poranění 

První pomoc  

-co je první pomoc 

-zástava dýchání 

-zástava srdce 

-krvácení 

-zlomeniny 

 
Ch, F – bezpečnost při 

úrazech 

 
 

Vzdělávací obsah předmětu Přírodopis – 9. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- uvede příklady vědních oborů, které se zabývají 
studiem Země 

Zkoumání přírody   

- popíše stavbu zemského tělesa  

- jmenuje základní zemské sféry 

Stavba Země  Z – litosféra, stavba 

Země 

- charakterizuje nerosty a odliší je od hornin  

- uvede příklady nerostů 
- jmenuje vlastnosti nerostů 
- s použitím určovacích pomůcek rozpozná 

podle charakteristických vlastností vybrané 

nerosty 

Zemská kůra 

Nerosty 

EnV – základní 

podmínky života 

F – vlastnosti pevných 
látek 
Ch – chemické prvky a 

periodická soustava 

prvků, sloučeniny 

- rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických 

dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody 

- charakterizuje sopečnou činnost a zemětřesení 

- rozlišuje horniny vyvřelé, usazené, přeměněné, 

objasňuje jejich vznik, uvádí příklady 

- s použitím určovacích pomůcek rozpozná 

podle charakteristických vlastností vybrané 
horniny 

Vnitřní geologické děje a 

vznik vyvřelých hornin 

Vznik a vývoj litosféry 

EnV – základní 

podmínky života 

Z – litosféra 

F – neobnovitelné zdroje 

energie 

Z – litosféra 
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- objasňuje zvětrávání hornin 
Vnější geologické děje a 

vznik usazených hornin 

 F – neobnovitelné zdroje 

energie 

- objasňuje příčiny přeměny hornin Přeměny hornin   

- pomocí obrázku popisuje horninový cyklus Horninový cyklus  Z – litosféra 

- shrne význam vody pro život na Zemi 
- orientuje se v principech oběhu vody 

Hydrosféra EnV – základní 

podmínky života 
Z – hydrosféra  

Ch – voda 

- uvádí význam atmosféry pro život 
- uvede význam vlivu počasí a podnebí na rozvoj 

různých ekosystémů 

Atmosféra 
EnV – základní 

podmínky života 
Z – atmosféra 

Ch – vzduch 

- vyloží vznik půdy, porovná význam půdotvorných 

činitelů pro vznik půdy 
- rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší 

přírodě 

Pedosféra 
EnV – základní 

podmínky života 

Z – pedosféra 

Pp – půda a její 

zpracování 

Ch – kyselost a zásaditost 

roztoků 

- hodnotí význam vytvoření základních podmínek pro 

život 

- objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání 
života 

- rozlišuje jednotlivá geologická období podle 

charakteristických znaků 

Vývoj Země, života a 

člověka Geologické éry 
 

D – vznik a vývoj 

lidského rodu 

- s využitím textu charakterizuje regionální vývoj 

okresu Vyškov v jednotlivých geologických 
obdobích 

Geologické dějiny okresu 

Vyškov 
 Z – reliéf ČR 

- na příkladech ukáže vzájemnou závislost organizmů 
a důsledky změn přírodní rovnováhy 

Současná biosféra  

Ochrana naší přírody 
EnV – základní 

podmínky života 

Vko – globální problémy 

lidstva 

- charakterizuje mimořádné události způsobené 

výkyvy počasí a dalšími přírodními vlivy, jejich 
doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi 

Mimořádné události způsobené 

přírodními vlivy (povodeň, 

větrné bouře, sněhové kalamity, 

laviny, náledí) 

  

 
 

Vzdělávací obsah předmětu Přírodopis - 9. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

-orientuje se v přehledu vývoje organismů a 
rozliší základní projevy a podmínky života  

Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy 

života a jeho význam 

Vznik a vývoj organismů na Zemi – 

předgeologické období a prahory, 

starohory, prvohory, druhohory, 

třetihory, čtvrtohory 

EnV – základní 

podmínky života 
 

-zná základní funkce hlavních orgánů a 
orgánových soustav rostlin a živočichů 

Základní struktura života – buňka 

rostlinná a buňka živočišná, pletiva, 

tkáně, orgány a orgánové soustavy, 

rozmnožování organismů 

  

-rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a 
mnohobuněčnými organismy 

Jednobuněčné a mnohobuněčné 

organismy – rozdíly, příklady (prvoci) 
  

-uvede na příkladech vliv virů a bakterií 

v přírodě a na člověka 

 

Viry a bakterie – výskyt, význam a 

praktické využití 
  

-má základní vědomosti o přírodě a přírodních 

dějích 
-pozná význam rostlin a živočichů v přírodě a 

na člověka 

Praktické metody poznávání přírody   

- popíše jednotlivé vrstvy Země 
Vznik a stavba planety Země  

Z – litosféra, stavba 

Země 
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- rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů 

 

Vnitřní geologické děje – magmatická a 

sopečná činnost, zemětřesení, vznik 

pohoří a hornin 

Vnější geologické děje – zvětrávání 

hornin a nerostů, geologická činnost 

zemské přitažlivosti, povrchové vody, 

ledovců, větru, krasové jevy, podzemní 

voda 

 

Z – litosféra 

F – vlastnosti pevných 

látek  

Ch – chemické prvky 

- pozná podle charakteristických vlastností vybrané 
nerosty a horniny 

Nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, 

praktický význam některých zástupců 

 F – neobnovitelné 

zdroje energie 

- na příkladech uvede význam vlivu podnebí a 

počasí na rozvoj a udržení života na Zemi 

Počasí a podnebí na Zemi – jejich vliv 

na rozvoj a udržení života na Zemi 
 Z – atmosféra 

Ch – vzduch 

 - rozezná některé druhy půd a objasní jejich 
vznik 

Půdy – složení, význam, vlastnosti  Z – pedosféra 

Pp — půda a její 

zpracování 
-uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí 
a vztahy mezi nimi 

-rozliší populace, společenstva, ekosystémy a objasní 

princip některého ekosystému 
-vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců 

v různých ekosystémech 

Organismus a prostředí – vliv neživé 

přírody na organismy, vliv živé přírody 

na organismy 

Velké ekosystémy na Zemi 

  

- popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a 
objasní jejich důsledky 

- pozná kladný a záporný vliv člověka na životní 

prostředí 

Lidé a prostředí – vlivy lidí na prostředí 

v minulosti, vlivy lidí na prostředí dnes, 

vlivy prostředí na lidské zdraví, globální 

ekologické problémy 

Ochrana přírody v České republice a ve 

světě 

EV – ochrana přírody 

a životního prostředí 

Vko – globální problémy 

lidstva 
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Zeměpis 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, organizační a časové vymezení 

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. 

Výuka probíhá v kmenové třídě. 

Vzdělávání v předmětu Zeměpis směřuje k: 

• získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních 

geografických objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod 

• získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací 
• respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního 

prostředí 

• rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné 

součásti životního způsobu moderního člověka 

• rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování 
• aplikování geografických poznatků v praktickém životě 

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

• frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem 

• skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, 
internetu) 

• zeměpisné vycházky s pozorováním, školní vlastivědné zájezdy, projekty 
Předmět Zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: 

• chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry... 
• fyzika: sluneční soustava, vesmír ... 
• přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky ... 

• mezipředmětové vazby jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí 

• matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy 

• ICT: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování 
• dějepis: kultura národů, historie států... 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

• během výuky klade důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání 

informací 

• žáky vedeme k sebehodnocení 

• žáci se zúčastňují soutěží a olympiád 
• vypracovávají zajímavé domácí úkoly 
• zadáváme úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů 
• učitel společně s žáky formuluje cíl úkolu 
• učitel sleduje úspěšnost žáků a oceňuje jejich práce 
• učitel umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce 

 

Kompetence k řešení problémů 
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• motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života 
• žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu a dalších zdrojů informací 
• žáci se podle svých schopností a dovedností zapojují do soutěží 
• učitel vede k prozkoumávání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastností 
• učitel pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

Kompetence komunikativní 

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

naslouchat názorům jiných 

• podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami  

• učitel se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků 
• učitel vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu  

• učitel umožňuje žákům spoluutvářet kritéria hodnocení  

• učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky 

Kompetence sociální a personální 

• používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení  

• učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi  

       žáky 

• učitel umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků  

• učitel vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu 

Kompetence občanské 

• ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování  

• učitel ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění  

Kompetence pracovní 

• výuku doplňujeme o praktické exkurze 

• učitel zařazuje metody, při kterých dochází k objevům, řešením a závěrům žáci  

       sami 

• umožňujeme žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost  

       svého řešení 

• učitel vede žáky ke správnému způsobu užití materiálů, nástrojů, techniky,  

       vybavení 
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Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis - 6. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky 

pohybů Země na život lidí a organismů 
- zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné vlastnosti 

Země s ostatními tělesy sluneční soustavy 

Planeta Země – tvar, 

pohyby, vesmír 
 

F – Sluneční soustavy  

P – život ve vesmíru  

D – existence lidstva 

- používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a 

kartografickou terminologii 

- snaží se organizovat a hodnotit geografické informace a data z 

dostupných kartografických produktů, grafů, statistických a dalších 

informačních zdrojů 

- ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu  

- uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pohybu v krajině, 

uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání 

při mimořádných událostech 

aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a 

1hodnocení krajiny 

- vytváří a využívá osobní myšlenkové (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 

- vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy 

- aplikuje praktické metody poznávání přírody 

- dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při 

poznávání živé a neživé přírody 

Glóbus a mapa 

- zeměpisná 

poloha – druhy 

map 

- práce s mapou 

 M – měřítko mapy 

- rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou 

souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary 

zemského povrchu 
- porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich 

vliv na přírodu a lidskou společnost 

- přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné 

sféře,  

jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou 

souvislost a podmíněnost 

- rozeznává hranici (bariéry) mezi podstatnými složkami v krajině  
- porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, 

rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin 

- uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních složek a prvků, 
prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) 

- uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a 

společenských vlivů má životní prostředí 

- vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých  

ekosystémech a zhodnotí jejich význam 

- uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí 
a 

- příklady narušení rovnováhy ekosystému 

Obecný fyzický 

zeměpis – krajina 

- litosféra 

- atmosféra 
- hydrosféra 

EnV – základní 

podmínky 

života 

- vztah 

člověka k 

prostředí 

P – ekosystémy 

EK – životní prostředí 

- lokalizuje na mapách světadíly, oceány a malcroregiony světa podle 

zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní 

zóny 

- porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, 

společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 

potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných 

makroregionů světa a vybraných (modelových) států 

- rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro 

vymezení a lokalizaci regionů světa 

- 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 

- posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí lidského sídla, 

pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel 

- vysvětlí funkci lidského sídla, pojmenuje základní geografické znaky  

- sídel 

 

Zeměpis světadílů a 

oceánů (Afrika, 

Indický 

a Tichý oceán, 

Antarktida) 

- poloha 

- povrch 

- podnebí 

- vodstvo 

- obyvatelstvo 

- průmysl 

- zemědělství 

- regiony (státy) 

MKV – etnický 

původ 

VMEGS– Evropa a 

svět nás zajímá 

- objevujeme 

Evropu a svět 

- Jsme Evropané 

EnV – základní 

podmínky života 

- vztah člověka a 

prostředí 

- lidské aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí 

D – historie jednotlivých 

území (kolonizace, 

otroctví) 

Vko – lidská práva, státní 

zřízení, náboženství 

Rv – životní styl 

P – podmínky života 

na Zemi, podmínky pro 

zemědělství a rozdílné 

podmínky života lidí v 

různých částech světa 

CH -  využití nerostných 

surovin 

F -  typy elektráren 

EK   ochrana přírody 
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- zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství,  

lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

zvažuje, jaké změny v daném regionu nastaly, nastávají, mohou nastat a co 

je jejich příčinou zásadních změn z nich 

- porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění 

hospodářských aktivit 

- porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě 

podobných a odlišných znaků 

- lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní geopolitické změny a 

politické problémy v konkrétních světových regionech 

- uvádí závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 

životní prostředí 

   

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis - 6. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- objasní důsledky pohybů Země Planeta Země   

- rozumí základní geografické, topografické a kartografické 
terminologii 

- ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 

– uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pohybu ve 
volné přírodě 

- získá osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, umí ho 
popsat a určit jednoduché vazby, vyjádří, co mu prospívá a škodí 

- vymezí a lokalizuje místní krajiny a oblasti (regionu) podle 

bydliště nebo školy 

Glóbus a mapa 

– práce s mapou 

EV – ochrana přírody 

a životního prostředí 
M – měřítko mapy 

- uvede příklady působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní 
sféře a jejich vliv na přírodu a lidskou společnost 

- uvede příklady působení přírodních vlivů na utváření 

zemského povrchu 
- umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části 

krajinné sféry, rozliší na konkrétních příkladech specifické 

znaky a funkce krajin 
- uvede příklady přírodních a kulturních krajinných složek 

- uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika 

přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

Obecný fyzický zeměpis  

- krajina 

- litosféra  

-atmosféra  

-hydrosféra  

-pedosféra 

- biosféra 

EnV -  základní 

podmínky života 

- vztah člověka 

k prostředí 

EV – uplatnění 

komplexní 

prosociálnosti 

P – ekosystémy 

EK – životní prostředí 

- vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány 

- charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, 
společenské, politické a hospodářské poměry vybraných 

světadílů, oceánů a vybraných států 

- rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů 
- uvede příklady, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí a 

rozmístěním 

lidských sídel 

- vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního ruchu a 
rekreace 

Zeměpis světadílů a 

oceánů (Afrika, Indický 

a Tichý oceán, 

Antarktida) 

- poloha 

- povrch 

- podnebí 

- vodstvo 

- obyvatelstvo  

- průmysl 

- zemědělství 
- regiony (státy) 

MKV -  etnický 

původ 

VMEGS – Evropa a 

         svět nás zajímá 

     - objevujeme 

           Evropu a svět 

EnV – základní 

      podmínky života 

    - vztah člověka     

       a prostředí 

    - lidské aktivity    

      a problémy  

     životního  

     prostředí 

D – historie jednotlivých 

     území 

Vko – lidská práva, státní 

zřízení, náboženství 

EK – ochrana přírody 
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Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis - 7. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 

makroregiony světa podle zvolených kritérií, 
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a 

periferní zóny 

- porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, politické a 

hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 

potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 

(modelových) států 

- rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy 
jako kritéria pro vymezení a lokalizaci regionů 

světa 

- 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 

- posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s 

funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel 

- vysvětlí funkci lidského sídla, pojmenuje 

základní geografické znaky sídel 
- zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 

světového hospodářství, lokalizuje na mapách 

hlavní světové surovinové a energetické zdroje 
- zvažuje, jaké změny v daném regionu nastaly, 

nastávají, mohou nastat a co je jejich příčinou 

zásadních změn z nich 
- porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 

územní rozmístění 

hospodářských aktivit 
- porovnává státy světa a zájmové integrace států 

světa na základě podobných 

a odlišných znaků 
- lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 

hlavní geopolitické změny apolitické problémy v 

konkrétních světových regionech 
- uvádí závažné důsledky a rizika přírodních a 

společenských vlivů na životní prostředí 

Zeměpis světadílů a 

oceánů (Austrálie, 

Atlantský a Severní 
ledový oceán, 

Amerika, Asie) 

- poloha 
- povrch 

- podnebí 

- vodstvo 
- obyvatelstvo 

- průmysl 

- zemědělství 
- regiony (státy) 

MKV -  etnický 

původ 

VMEGS -  Evropa a 
svět nás zajímá 

- objevujeme 

Evropu a svět 
- jsme Evropané 

EnV – základní 

podmínky života 
- vztah člověka a 

prostředí 

- lidské aktivity 
a problémy 

životního prostředí 

D – historie jednotlivých 

území (kolonizace, 

otroctví) 
Vko – lidská práva, státní 

zřízení, náboženství 

P – podmínky života na 
Zemi, podmínky pro 

zemědělství a rozdílné 

podmínky života lidí v 
různých částech světa 

Ch – využití nerostných 

surovin 
F – typy elektráren 

 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis - 7. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a 
oceány 

- charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, 

kulturní, společenské, politické a hospodářské 
poměry vybraných světadílů, oceánů a vybraných 

států 

- rozliší zásadní přírodní a společenské znaky 
světových regionů 

- uvede příklady, jak přírodní podmínky 

souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských sídel 
vyhledá na mapách nejznámější oblasti 

cestovního ruchu a rekreace 

Zeměpis světadílů a 
oceánů (Austrálie, 

Atlantský a Severní 

ledový oceán, Amerika, 
Asie) 

- poloha 

- povrch 
- podnebí 
- vodstvo 
- obyvatelstvo 

- průmysl 
- zemědělství 
- regiony (státy) 

MKV -  etnický původ 
VMEGS -  Evropa a svět 

nás 

zajímá 
- objevujeme  

Evropu a svět 

- jsme Evropané 
EnV -  základní 

podmínky 

života 
       - vztah člověka a     

prostředí 

       - lidské aktivity a    
problémy životního  

prostředí 

EV – ochrana přírody a 
životního prostředí 

-uplatnění komplexní 
prosociálnosti 

 

D – historie jednotlivých 
území 

Vko – lidská práva, státní 

zřízení, náboženství 
EK -  ochrana přírody 
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Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis - 8. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová 

témata 

Mezipředmětové vazby 

- lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle 

zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní 

zóny 
- porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, 

společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 

potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů 
světa a vybraných(modelových) států 

- rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro 

vymezení a lokalizaci regionů světa 
- 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 
- posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí lidského sídla, 

pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel 

- vysvětlí funkci lidského sídla, pojmenuje základní geografické znaky 
sídel 

- zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, 

lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje 
- zvažuje, jaké změny v daném regionu nastaly, nastávají, mohou nastat a 

co je jejich příčinou zásadních změn z nich 

- porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění 
hospodářských aktivit 

- porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě 

podobných a odlišných znaků 
- lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní geopolitické změny a 

politické problémy v konkrétních světových regionech 

- uvádí závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí 

Zeměpis světadílů 

(Evropa) 

- poloha 

- povrch 

- podnebí 

- vodstvo 

-obyvatelstvo 

- průmysl 

-zemědělství 

- regiony (státy) 

VMEGS – jsme 

Evropané 

- Evropa a svět 

nás zajímá 

- objevujeme 

Evropu a svět 

MKV – etnický 

původ 

EnV – základní 

podmínky života 

- vztah člověka a 

prostředí 

- lidské aktivity a 

problémy 

životního prostředí 

D – historie jednotlivých 

území (kolonizace, 

otroctví) 

Vko – lidská práva, státní 

zřízení, náboženství 

Př – podmínky života 

na Zemi, podmínky pro 

zemědělství a rozdílné 

podmínky života lidí v 

různých částech světa 

Ch – využití nerostných 

surovin 

F – typy elektráren 

EK – ochrana přírody 

   

 

Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis - 8. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány 

- charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské,  

politické a hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a 

vybraných států 

- rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů  

- uvede příklady, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí a 

rozmístěním lidských sídel 
- vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního ruchu a rekreace 

Zeměpis světadílů 

(Evropa) 

- poloha 

- povrch 

- podnebí 

- vodstvo 

- obyvatelstvo 

- průmysl 

- zemědělství 
- regiony (státy) 

VMEGS – jsme Evropané 

- Evropa a svět nás zajímá 

- objevujeme Evropu a 

         svět 

EnV – základní podmínky 

         života 

- vztah člověka a prostředí 

   - lidské aktivity a problémy    

životního prostředí 

 MKV – etnický původ 

EV – ochrana přírody a 

životního prostředí 

EV – uplatnění komplexní 

prosociálnosti 

D – historie jednotlivých 

území 

Vko – lidská práva, státní 

zřízení, náboženství 

EK – ochrana přírody 
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Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis - 9. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- používá základní geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii 
- aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a 
hodnocení krajiny 

- uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pohybu ve volné 

přírodě 
- organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje 

z dat dostupných kartografických produktů 

- vytváří a využívá osobní schémata a mapy pro orientaci 
v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, 

objektů, jevů a procesů v nich, pro vytvoření postojů k okolnímu světu 

- organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat 
z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, 
statistických a dalších informačních zdrojů 

Mapy a práce s nimi EnV – vztah člověka k 

prostředí 

M – měřítko, poměr 

Př – příroda v místní 

krajině 

 

- hodnotí a porovnává na přeměřené úrovni polohu, přírodní poměry, 

přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál ČR v evropském a 

světovém kontextu 
- uvádí příklady účasti a působnosti ČR ve světových mezinárodních 

a 

nadnárodních institucích, organizacích a integracích států 

- lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ČR a hlavní jádrové a periferní 

oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit 

- vymezí a lokalizuje místní region podle školy 

- hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní 
poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje 

vazby místního regionu k vyšším územním celkům 

Česká republika 

- poloha 

- povrch 

- podnebí 

- vodstvo 

- obyvatelstvo 

- průmysl 

- zemědělství 

- kraje 

EnV – základní podmínky 

        života 

       - vztah člověka k    

         přírodě 

- lidské aktivity a 

         problémy životního 

          prostředí 

MKV – etnický původ 

VMEGS – jsme Evropané 

    - Evropa a svět       

       nás zajímá 

- objevujeme 

Evropu a svět 

D – vývoj státního území 

Vko – stát 

Př – geologické stavby, 

ochrana přírody 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis - 9. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- rozumí základní geografické, topografické a kartografické 
terminologii 

- ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 

- uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné 
přírodě 

- získá osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, umí ho 

popsat a určit jednoduché vazby, vyjádří, co mu prospívá a škodí 

Mapy a práce s nimi 

EnV – vztah člověka k 

Prostředí 

EV – ochrana přírody a 

životního prostředí 

Př – příroda v místní 

krajině 

- charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního 

regionu 
- určí zeměpisnou polohu a rozlohu ČR a její sousední státy 

- rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše povrch a jeho členitost  

- uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva  
- vyhledá na mapách jednotlivé kraje ČR a charakterizuje 

hospodářské poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti 

Česká republika 

- poloha 

- povrch 

- podnebí 

- vodstvo 

- obyvatelstvo 

- průmysl 

- zemědělství 

- kraje 

EnV – vztah člověka k 

      přírodě 

    - lidské aktivity a 

        problémy     

        životního 

        prostředí 

MKV – etnický původ 

EV – uplatnění komplexní 

prosociálnosti 

D – vývoj státního území 

Vko – stát 

Př – geologické stavby, 

ochrana přírody 
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Hudební výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Hudební výchova se vyučuje v 1. až 9. ročníku jako samostatný předmět. Jeho náplň vychází 

z obsahu vzdělávací oblasti Umění a kultura. Využívá také poznatků z literatury, výtvarné 

výchovy a dějepisu. Výuka probíhá v učebně hudební výchovy, třída není na výuku dělená. 

Předmět Hudební výchova umožňuje žákům 

• rozvoj hudebního sluchu 

• rozšiřování hlasového rozsahu 

• poznání českých lidových i umělých písní 

• pochopení souvislosti grafického záznamu not s pohybem melodie a rytmem 

• hrát na snadno ovladatelné nástroje 

• orientovat se v hudebně výrazových prostředcích, stylech a žánrech hudby 

• poznávat významné hudebníky a jejich dílo 

• chápat funkci hudby, zpěvu a tance v životě společnosti  

Nejčastěji používané formy realizace předmětu 

• frontální výuka 

• zpěv ve skupinách, dvojicích i sólový 

• hra na snadno ovladatelné nástroje 

• činnosti pohybové 

Výchovné a vzdělávací strategie používané k dosažení klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

• učitel vede žáky k vyhledávání a třídění informací na základě jejich pochopení 

a propojení s tvůrčími činnostmi 

• přiměřeným způsobem se žáci učí používat běžné termíny, znaky a symboly tak, aby 

dokázali uvádět věci do souvislostí a propojovat je do širších celků v oblasti kultury 

• talentovaní žáci jsou vedeni k zapojení do pěveckého kroužku a pěveckých soutěží, 

je jim umožněno realizovat vlastní nápady a tvořivost 

Kompetence k řešení problémů 

• žáci jsou vedeni k vyhledávání různých zdrojů informací a jejich propojování 

• žáci se postupně zdokonalují v práci s notovým materiálem, připravují různé aktivity 

pro spolužáky i veřejnost 

Kompetence komunikativní 

• učitel vede žáky k porozumění různým záznamům textů a obrazových materiálů 

• žáci poznávají hranice předehry, gesta a zvuky týkající se hudebního materiálu 

Kompetence sociální 

• žáci se s učitelem podílejí na práci ve skupině podle svých schopností 

• žáci si vytvářejí představu o sobě samých a posuzují i úroveň dovedností 

       spolužáků  

Kompetence občanské 
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• učitel volí takové hudební ukázky a písně, které vedou žáky k respektování a ocenění 

našich hudebních tradic 

• učitel rozvíjí smysl žáků pro chápání a kladný postoj k národnímu kulturnímu dědictví 

• učitel vede aktivní žáky k zapojování se do kulturního života obce  

• učitel vede žáky k uvědomování si nebezpečí hluku 

Kompetence pracovní 

• učitel vede žáky k bezpečnému a správnému užívání dětských rytmických nástrojů 
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Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova - 1. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Vokální činnost 

- zpívá na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně v 

jednohlase 

Správné dýchání (v pauze a mezi frázemi). Správné 

vyslovování. 

Otevírání úst při zpěvu. 

Správný postoj a posazení při zpěvu. Vyvozování 

hlavového tónu. 

Sjednocování hlasového rozsahu dl - al. Zpívání písní 

v jednohlase. 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání 

Český jazyk 

Tělesná výchova 

Instrumentální činnost 
- rytmizuje a melodizuje jednoduché 

texty 

- využívá jednoduchých hudebních 
nástrojů k doprovodné hře 

Hudební hry (rytmus, metrum). 

Hraní na ozvěnu. 
Deklamování říkadel. 

Hraní na tělo (tleskání, luskání, pleskání, 

dupání). Hraní nejjednodušších doprovodů na 

Orffovy nástroje. 

OSV – komunikace 
Český jazyk 

Tělesná výchova 

Hudebně pohybová činnost 

- reaguje pohybem na znějící hudbu 

Pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad. 

Hra na tělo (tleskání, luskání, pleskání, 

dupání). Pohybové vyjádření vlastností 

tónu, tempa 

a emocionálního zážitku z hudby. 

OSV – psychohygiena  

- kreativita 

Tělesná výchova 

Výtvarná výchova 

Prvouka 

Poslechová činnost 
- rozlišuje jednotlivé kvality tónů 

- rozpozná v proudu znějící hudby 

některé hudební nástroje 

Rozlišování: zvuk – tón, řeč – zpěv, tón dlouhý – krátký, 

hluboký – vysoký, silný – slabý. 

Melodie: pomalá – rychlá, veselá – smutná. 

Poznává nástroje v sólové hře: flétna, klavír, 

housle, kytara. 

Poslech české státní hymny, ukolébavka, pochod. 

OSV – 

psychohygiena 

MV – kritické 
vnímání mediálních 

sdělení 

Český jazyk 

Prvouka 
Výtvarná 

výchova Tělesná 

výchova 

 

Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova - 1. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Vokální činnost 
- zpívá na základě svých dispozic 

jednoduché písně v rozsahu kvinty 

- správně a hospodárně dýchá, zřetelně 

vyslovuje při zpěvu 

Správné dýchání (v pauze a mezi frázemi). Správné 

vyslovování. 

Otevírání úst při zpěvu. 

Správný postoj a posazení při zpěvu. Sjednocování 

hlasového rozsahu 

Zpívání písní v jednohlase. 

OSV – psychohygiena 

OSV – rozvoj 

schopností poznávání 

EV – základy 

neverbální 

komunikace 

Český jazyk 

Tělesná výchova 

Instrumentální činnost 
- rytmizuje a melodizuje jednoduché 

texty 

Hudební hry (rytmus, metrum). 

Hraní na ozvěnu. 
Deklamování říkadel. 
Hraní na tělo (tleskání, luskání, pleskání, dupání). 

OSV -  komunikace 
Český jazyk 

Tělesná výchova 

Hudebně pohybová činnost 

- reaguje pohybem na tempové a 

rytmické změny 

Pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad. 

Hra na tělo (tleskání, luskání, pleskání, 

dupání). Pohybové vyjádření vlastností 

tónu, tempa a emocionálního zážitku z 

hudby. 

OSV – psychohygiena – 

kreativita 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova  

Prvouka 

Poslechová činnost 
- rozlišuje sílu zvuku 

- pozorně vnímá jednoduché skladby 

Rozlišování: zvuk – tón, řeč – zpěv, tón dlouhý – krátký, 

hluboký – vysoký, silný – slabý. 

Melodie: pomalá – rychlá, veselá – smutná. 

Poznává nástroje v sólové hře: flétna, klavír, 

housle, kytara. 

Ukolébavka, pochod. 

MV – kritické 
vnímání mediálních 

sdělení 

EV – tvořivost 

v mezilidských 

vztazích 

Český jazyk 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 
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Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova - 2. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Vokální činnost 
- žák zpívá na základ 

ě svých dispozic intonačně 

čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase 

Rozvíjení hlavového tónu. 

Měkké nasazení a tvorba tónu. Sjednocování hlasového 

rozsahu c 1–h 1. 

Hudební rytmus – realizace písní ve 2/4 taktu a 3/4 

taktu. 

Intonace (sledování obrysu melodie v notovém zápisu). 

Nota čtvrťová, osminová, půlová. Dynamicky odlišený 

zpěv (p – mf – f). 

OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání 

Český jazyk 

Tělesná výchova 

Instrumentální činnost 
- žák rytmizuje a melodizuje 

jednoduché texty 

- žák využívá jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře 

Hra rytmických doprovodů na tělo. 

Hudební hry a říkadla. 

Hra melodických doprovodů s využitím 1 a 5. 

stupně. Hudební nástroje z Orffova 

instrumentáře, flétna, klavír, keyboard. 

OSV – mezilidské   

vztahy 

    - komunikace 

Prvouka 

Matematika  

Český jazyk  

Tělesná výchova 

Hudebně pohybová činnost 

- žák reaguje pohybem na znějící 

hudbu 
- pohybem vyjadřuje metrum 

a tempo 

- realizuje jednoduché taneční hry 

Taktování, pohybový doprovod znějící hudby. 

Pohybové vyjádření emocionálního zážitku 

z hudby. Reakce na změny v proudu 

znějící hudby. 

Poskočný krok, držení rukou v bok, vedle sebe, 

proti sobě při tanci. 

Kvapík jednotlivě i ve dvojici. 

OSV – 

psychohygiena 

    - seberegulace a    

     sebeorganizace 

          - kreativita 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

Poslechová činnost 
- žák rozlišuje jednotlivé kvality 
tónů, rozpozná výrazné tempové 

a dynamické změny v hudbě 

- rozpozná v proudu hudby některé 
hudební nástroje 

Kvalita tónů, délka, síla, barva, výška. 

Tempo rychlé – pomalé. 

Melodie vzestupná – sestupná. 

Hudba taneční, pochodová, lidová, vytvořená 
skladatelem, ukolébavka. 
Rozpozná klavír, housle, trubku, kontrabas, klarinet, 

pozoun, velký a malý buben. 

Poslech dětského sboru a cappella i s doprovodem. Rozdíl 

mezi lidským hlasem a hudebním nástrojem. 

Rozpozná klavír, housle, trubku, kontrabas, klarinet, 

pozoun, velký a malý buben. 

Poslech dětského sboru a cappella i s doprovodem. Rozdíl 

mezi lidským hlasem a hudebním nástrojem. 

 
Český jazyk 

Výtvarná výchova 

Prvouka 

 

Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova - 2. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Vokální činnost 

- žák zpívá jednoduché písně v 

rozsahu kvinty 

Rozvíjení hlavového tónu. 

Měkké nasazení a tvorba tónu. Sjednocování 

hlasového rozsahu 

OSV – rozvoj 

schopností poznávání 
Český jazyk 

Tělesná výchova 

Instrumentální činnost 
- žák správně dýchá a vyslovuje při 
rytmizací říkadel 

Hra rytmických doprovodů na tělo. Hudební hry a 

říkadla. 

OSV – mezilidské 

vztahy 

- komunikace 
EV – základy neverbální 
komunikace 

Prvouka 
Matematika 

Český jazyk 

Tělesná výchova 

Hudebně pohybová činnost 

- žák reaguje pohybem na znějící 

hudbu 
- reaguje pohybem na tempové a 

rytmické změny 

Taktování, pohybový doprovod znějící hudby. 

Jednoduchý tanec. 

   OSV –psychohygiena 

    -. seberegulace a 

sebeorganizace 

- kreativita 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

Poslechová činnost 
- žák rozlišuje rozliší sílu zvuku 

- pozorně vnímá jednoduché skladby 

Kvalita tónů, délka, síla, barva, výška. 

Tempo rychlé – pomalé. 

Melodie vzestupná – sestupná. 

Hudba taneční, pochodová, lidová, 

vytvořená skladatelem, ukolébavka. 

Rozpozná klavír, housle, trubku, kontrabas, 

buben, flétna, kytara. 

Poslech dětského sboru a cappella i s 

doprovodem. Rozdíl mezi lidským 

hlasem a hudebním nástrojem. 

EV – akceptace druhého 

-tvořivost v mezilidských 

vztazích 

Český jazyk 

 Prvouka 

Výtvarná výchova 
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Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova - 3. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Vokální činnosti 
- zpívá na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase 

- rytmizuje a melodizuje jednoduché 

texty, improvizuje v rámci 
nejjednodušších hudebních forem 

Dýchání (v pauze a mezi frázemi)  

Pěvecké dělení slov 

Sjednocování hlasového rozsahu (cl – c2) 

Jednohlasý kánon 

Hudební hry 

  

Instrumentální činnosti 

- využívá jednoduché hudební  

nástroje k doprovodné hře 

Rytmické doprovody ve 2/4 a 3/4 taktu s využitím 

jednoduchých hudebních nástrojů Orffova 

instrumentáře Jednoduchá písňová forma (a–b) 

OSV – mezilidské  

vztahy 

- komunikace 

Přírodověda 

Hudebně pohybové činnosti 

- reaguje pohybem na znějící hudbu, 

pohybem vyjadřuje metrum, tempo, 

dynamiku, směr melodie 

Dvoudobá chůze a tanec v průpletu 

Přísuvný krok 

Pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad 

      OSV – psychohygiena 

-      - kreativita 

- komunikace 

Tělesná výchova 

Poslechové činnosti 
- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, 

rozpozná výrazné tempové a 
dynamické změny v proudu znějící 

hudby 

- rozpozná v proudu znějící hudbu, 
některé hudební nástroje, odliší hudbu 

vokální, instrumentální a vokálně 

instrumentální 

Poslech hudby vokální, instrumentální a 

vokálně instrumentální 

Rozlišení hudby slavnostní a populární 

MV – kritické čtení, 

vnímání mediálních 

sdělení 

MKV – multikultura 

Vlastivěda 

 

Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova - 3. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Vokální činnosti 

- zpívá písně v rozsahu kvinty 

- při zpěvu a rytmizací říkadel správně 

vyslovuje a hospodárně dýchá 

Dýchání (v pauze a mezi frázemi) Pěvecké 

dělení slov 

Sjednocování hlasového rozsahu Jednohlasý 

kánon 

Hudební hry 

  

Instrumentální činnosti 

- využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

Rytmické doprovody ve 2/4 a 3/4 taktu s 

využitím jednoduchých hudebních nástrojů 

Orffova instrumentáře 

      OSV – mezilidské     

           vztahy  

               - komunikace 
Přírodověda 

Hudebně pohybové činnosti 

- reaguje pohybem na znějící hudbu, 

pohybem vyjadřuje metrum, tempo, 

dynamiku, směr melodie 
- reaguje pohybem na tempové a 

rytmické změny 

Dvoudobá chůze a tanec 
Přísuvný krok 

Pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad 

OSV – psychohygiena 

- kreativita 

    - komunikace 
EV – akceptace druhého 

Tělesná výchova 

Poslechové činnosti 

- rozlišuje tempové a rytmické změny 

Poslech hudby vokální, instrumentální a 

vokálně instrumentální 

Rozlišení hudby slavnostní a populární 

MV – kritické čtení, 

vnímání med. sdělení 

MKV – multikultura Vlastivěda 
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Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova - 4. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Vokální činnosti 

- zpívá na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně v 

jednoduchých durových i mollových tóninách 

Prodlužování výdechu 

Vázání tónů 

Sjednocování hlasového rozsahu 

(cl – dl) 

Průprava dvojhlasu 

Orientace v notovém záznamu jednoduché 

melodie Čtení rytmického schématu písně 

  

Instrumentální činnosti 
- využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché hudební 
nástroje k doprovodné hře 

Hudební doprovod s využitím 

nástrojů Orffova instrumentáře 

Tvorba předehry, mezihry a dohry 

Hudební hry (ozvěna, otázka — odpověď') 

OSV – kreativita 

- rozvoj schopností 

poznávání 

Přírodověda 

Hudebně pohybové činnosti 

- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků 

Taktování na 2 a 3 doby 

Kroky se zhoupnutím ve 3/4 taktu 

Hra na tělo 
Jednoduché lidové tance 

 
Tělesná výchova 

Poslechové činnosti 

- rozpozná v proudu znějící hudby 

některé z užitých hudebních 

výrazových prostředků 

- rozpoznává některé hudební nástroje 
- nabývá povědomí o A. Dvořákovi a B. 
Smetanovi 

Rozlišení melodie od doprovodu 

Rozpoznávání dvojdílnosti a trojdílnosti v 

hudbě (a, b; a, b, a), rondo 

Pěvecký sbor (dětský, mužský, 

ženský, smíšený) Poslech písně 

žertovné, lyrické a hymnické 

Pochod, polka a valčík (A. Dvořák, B. 

Smetana) 

 
MV – kritické čtení 

vnímání mediálních 

sdělení 

MKV – multikulturalita 

Vlastivěda 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova - 4. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Vokální činnosti 

- zpívá písně v přiměřeném rozsahu  

k individuálním schopnostem, 

- správně hospodaří s dechem 

při  

interpretaci písní – frázování 

Prodlužování výdechu 

Vázání tónů 
Sjednocování hlasového rozsahu 

Zachycení melodie písní pomocí 

jednoduchého grafického vyjádření 

 

OSV – komunikace 

EV – komunikace citů 

 

Instrumentální činnosti 

- doprovodí spolužáky na rytmické 
hudební nástroje 

Hudební doprovod s využitím nástrojů 

Orffova instrumentáře 

Hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď) 

OSV – kreativita 
- rozvoj schopností 

poznávání 

EV – sebepojetí 

Přírodověda 

Hudebně pohybové činnosti 

- propojí vlastní pohyb s hudbou 
Taktování na 2 a 3 doby  Tělesná výchova 

Poslechové činnosti 

- pozorně vnímá jednoduché 

skladby 

Rozlišení melodie od doprovodu 

Rozlišování předehry, mezihry, dohry 

Pěvecký sbor (dětský, mužský, ženský, 

smíšený) Poslech písně žertovné, lyrické a 

hymnické 

MV – kritické čtení 

vnímání med. sdělení 

MKV – multikulturalita 
Vlastivěda 
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Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova - 5. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Vokální činnosti 
- zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových 

tóninách 

- při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti 
- orientuje se v zápisu jednohlasé písně a podle svých 

schopností ji realizuje 

- realizuje podle svých individuálních schopností 
jednoduchou píseň zapsanou pomocí not 

Upevňování vokálních dovedností 

Sjednocování hlasového rozsahu 

(h – d2) 

Počátky dvojhlasu 

Zpěv české hymny (okolnosti vzniku) 

Orientace v notovém záznamu 

jednoduché melodie 

 

VMEGS – jsme 

Evropané 

 

Český jazyk 

Vlastivěda 

 

Instrumentální činnosti 

- využívá na základě svých schopností a dovedností 

jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých skladeb a písní 

- realizuje podle svých schopností hrou, 

doprovodnou hrou jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

- vytváří v rámci svých individuálních dispozic 

jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace 

Hra jednoduchých lidových písní na 

Orffovy nástroje 

Improvizace předehry a dohry 

Doprovod písní 

Hudební hry 

  

Hudebně pohybové činnosti 

- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních 
kroků 

- na základě individuálních schopností a dovedností 
vytváří pohybové improvizace 

Taktování (2, 3 a 4 dobrý takt) 

Pohybový doprovod znějící hudby 

Jednoduché lidové tance 
OSV – komunikace Tělesná výchova 

Poslechové činnosti 
- rozpozná hudební formu jednoduché písně či 
skladby 

- rozporná v proudu znějící hudby některé z užitých 

výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, 
tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny 

Vztahy mezi tóny (souzvuk, akord) 

Rytmus, melodie, barva, gradace, 

melodie stoupavá a klesavá 

Změny v hudebním proudu 

(rytmické, dynamické, ...) 

Různé hudební styly a žánry 

Interpretace hudby (jaká je to hudba a 

proč) 

MKV – 

multikulturalita 

 

 
 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova - 5. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Vokální činnosti 

- zpívá písně v přiměřeném rozsahu  

k individuálním schopnostem 

Upevňování vokálních dovedností Sjednocování 

hlasového rozsahu Počátky dvojhlasu 

Zpěv české hymny (okolnosti vzniku) 

VMEGS – jsme 

Evropané 

Český jazyk 

Vlastivěda 

Instrumentální činnosti 

- doprovodí spolužáky na rytmické 

hudební nástroje 

Hra jednoduchých lidových písní na Orffovy nástroje 

Improvizace předehry a dohry 

Doprovod písní 

Hudební hry 

  

Hudebně pohybové činnosti 

- propojí vlastní pohyb s hudbou 

Taktování (2, 3 a 4 doby takt) Pohybový doprovod 

znějící hudby Jednoduché lidové tance OSV – komunikace Tělesná výchova 

Poslechové činnosti 

- pozorně vnímá znějící hudbu 
různých skladeb 

- odliší tóny podle síly, výšky 

Vztahy mezi tóny (souzvuk, akord) 

Rozlišování předehry, mezihry, dohry 

Rytmus, melodie, barva, gradace, melodie stoupavá a 

klesavá Změny v hudebním proudu (rytmické, 

dynamické, ...) 

Různé hudební styly a žánry 

Interpretace hudby (jaká je to hudba a proč) 

MKV – multikulturalita 

EV – komunikace citů 
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Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova - 6. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- rozvíjí své individuální hudební schopnosti a 

dovednosti při hudebních aktivitách 

Všechny činnosti OSV – rozvoj schopností 

poznávání 

 

- rozvíjí pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu, 

snaží se zpívat dle svých dispozic intonačně čistě 
a rytmicky přesně v jednohlase, vybírá nejlepší 

projev spolužáka 

Poslech a nácvik lidových i 

umělých písní 

OSV – hodnoty, postoje, 

praktická etika 

Čj – přednes básní, 

dramatizace  

- seznamuje se s různými motivy, tématy, částmi 

skladeb, dále s vhodnými doprovody na dětské 
rytmické nástroje, učí se je vybírat a používat 

Poslech skladeb českých i 

světových skladatelů – 

orchestrů symfonických i 

komorních 

MV – kritické vnímání 

mediálních sdělení 
Ochrana zdraví – neužívat 

dlouhodobě sluchátka, ani 

hudbu jako zvukovou 

kulisu 

- učí se orientovat v zápise písní a doprovodů a 

tyto na základě získaných dovedností realizuje 

Hudební nauka – stupnice, 

tónina, předznamenání, 

akord, variace. Partitura. 

  

- seznamuje se s různými druhy tanců a s 

vhodnými hudebně pohybovými prvky k jejich 
vyjádření 

Hudba a tanec dříve a dnes . OSV – rozvoj schopností 

poznávání 
 

- poznává v proudu znějící hudby užité výrazové 

prostředky a učí se chápat jejich význam v 
hudbě 

Hudební výrazové 

prostředky – melodie, 

harmonie, rytmus, 

dynamika, barva, tempo 

MKV – lidské vztahy  

- učí se na základě poslechu zařazovat hudbu do 

určitého stylového období a porovnávat ji s 
dalšími skladbami 

Hudební formy — píseň, 

sonáta, rondo, fuga, opera, 

aj., jejich proměny v historii 

VMEGS – jsme Evropané 

MKV – kulturní diference 

Stavební slohy a historické 

události – dějepis 

- je veden k vyhledávání souvislostí mezi hudbou a 

jinými druhy umění 

Hudba a tanec, hudba a 

slovo, spojení všech 

uměleckých projevů při 

budování kulturních institucí 

OSV – hodnoty, postoje, 

praktická etika  

MKV – lidské vztahy 

Vv – stavby divadel, 

koncertních sálů, výzdoba 

uměleckými díly 

 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova - 6. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- rozvíjí své individuální hudební 

schopnosti 

Všechny činnosti 

Relaxace – muzikoterapie 

Hudební výrazové prostředky – melodie, 

harmonie, rytmus, dynamika, barva, tempo 

 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání 

EV – aktivní naslouchání 

 

- rozvíjí pěvecké dovednosti, snaží se 
zpívat intonačně čistě dle svých 

možností 

Poslech a nácvik lidových i umělých písní 
OSV – hodnoty, postoje, 

praktická etika 

Čj – přednes básní, 

dramatizace  

- seznamuje se s různými 
motivy  

skladeb českých skladatelů 

Poslech skladeb českých i světových 

skladatelů -  orchestrů symfonických i 

komorních (Smetana, Dvořák, Mozart, 

Beethoven – dle výběru pedagoga) 

MV – kritické vnímání 

mediálních sdělení 

EV – pozitivní vzory vs. 

pochybné idoly 

Ochrana zdraví – neužívat  

dlouhodobě sluchátka, 

ani hudbu jako zvukovou 

kulisu 

- rozpozná základní druhy 

tanců (polka, valčík,) 

Hudba a tanec dříve a dnes OSV – rozvoj schopností 

poznávání 
 

- uvede některá jména oper a jejich 

skladatelů 

Hudební formy — balet, polka, valčík 

VMEGS – jsme Evropané 

MKV – kulturní diference 

EV – iniciativa a tvořivost 

 

Stavební slohy a historické 

události – dějepis 

- dokáže rozlišit dvoudobý a 

třídobý takt v tanci (polka, valčík) 

Hudba a tanec, hudba a slovo, rozvoj 

pohybové paměti 

OSV – hodnoty, postoje, 

praktická etika 

MKV – lidské vztahy 

Výtvarná výchova – stavby 

divadel, koncertních sálů, 

výzdoba uměleckými díly 
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Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova - 7. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- rozvíjí své individuální hudební schopnosti a 

dovednosti při hudebních aktivitách 

Všechny činnosti 
OSV – rozvoj 

schopností poznávání 

Školní pěvecký sbor 

Slavíček 

- je veden k užívání získaných pěveckých 

dovedností a návyků při zpěvu i mluvním 
projevu v běžném životě 

- je veden dle svých dispozic ke zpěvu intonačně 

čistému a rytmicky přesnému v jednohlase i 
vícehlase 

- vybírá a oceňuje projev spolužáka 

Zpěv lidových i umělých písní, hlasová 

a dechová cvičení, naznění tónu, 

dělení vokálů 

Příprava soutěže Zazpívej, Slavíčku 

Nácvik dvouhlasé písně 

OSV – hodnoty, 

postoje, praktická etika 
Literární výchova – 

písňové texty J. Suchého 

- na základě svých schopností se učí vybírat 

různé motivy a témata z notového materiálu, 

která využívá k doprovodu písní. Učí se správně 

volit vhodné rytmické nástroje k doprovodu 

Výběr z rytmické struktury písně,  

ozvěnové hry, sestavení několika 

vhodných taktů a jejich reprodukce 

  

- učí se orientovat v zápisu písní a tyto na základě 

svých individuálních schopností realizovat 

Čtení notových zápisů – takt, 

předznamenání, opakování... 
  

- rozpoznává některé taneční styly 

Vývoj hudby ve spojení s tanci, tanec 

v historii, v současnosti 

VMEGS – jsme 

Evropané 

Dějepis, literární výchova – 

tanec jako důležitý prvek 

společenského vývoje 

- podle návodu učitele se orientuje v proudu 

znějící hudby, vnímá užité hudební 

prostředky 

Poslech skladeb s výkladem a 

vysvětlením, opakovaný poslech – autor, 

interpret 

MKV – lidské vztahy 
Návštěva výchovného 

koncertu 

- je veden k poznávání a porovnávání hudby 

různých stylových období 

Hudba lidová, hra orchestru 

smyčcového, symfonického, 

komorního, jazzového... 

MKV – kulturní 

diference 
 

- učí se vyhledávat souvislosti mezi hudbou a 

jinými druhy umění 

Stavba Národního divadla, společné 

dílo všech druhů umění, divadelní hra, 

opera, koncert 

OSV – hodnoty, 

postoje, praktická etika 

Návštěva divadel 

Dějepis – stavební slohy 

literatura – písňové 

texty 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova - 7. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- rozvíjí své individuální hudební 

schopnosti 

Všechny činnosti 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání 

EV – iniciativa a 

tvořivost 

Školní pěvecký sbor Slavíček 

-definuje pojmy lidová a umělá 

píseň. Zpívá intonačně čistě dle 
svých možností 

Zpěv lidových i umělých písní, hlasová a 

dechová cvičení, naznění tónu, dělení 

vokálů 

Příprava soutěže Zazpívej, 

Slavíčku Nácvik dvouhlasé 

písně 

OSV – hodnoty, postoje, 

praktická etika 

Literární výchova – písňové 

texty J. Suchého 

- rytmicky doprovází jednodušší 
písně (tleskání, ozvučná dřívka) 

Výběr z rytmické struktury písně, ozvěnové 

hry, sestavení několika vhodných taktů a 

jejich reprodukce 

EV – uplatnění komplexní 

prosociálnosti 
 

- rozpozná základní druhy tanců 
(polka, valčík,) 

Vývoj hudby ve spojení s tanci, tanec v 

historii, v současnosti 

VMEGS – jsme Evropané 

EV – podpora pozitivního 

působení televize a médií 

D, Čj – tanec jako důležitý prvek 

společenského vývoje 

- pozorně vnímá znějící hudbu  

skladeb většího rozsahu 

Poslech skladeb s výkladem a vysvětlením, 

opakovaný poslech — autor, interpret 

Světoví skladatelé – Mozart, Beethoven, 

Verdi – dle výběru pedagoga 

 

MKV – lidské vztahy 

EV – etické hodnoty 

-pozitivní vzory vs. 

pochybné idoly 

Návštěva výchovného koncertu 

- rozeznává různé hudební žánry 

Hudba lidová, hra orchestru smyčcového, 

symfonického, komorního 

Významné české a světové hudební skupiny – 

dle výběru pedagoga 

MKV – kulturní diference 

EV – aktivní naslouchání 
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- definuje pojem opera, vyjmenuje 

známá operní díla českých autorů 

Stavba Národního divadla, společné dílo všech 

druhů umění, divadelní hra, opera, koncert 

Opery – Smetana „Prodaná nevěsta“, 

Dvořák „Rusalka“ 

OSV – hodnoty, postoje, 

praktická etika 

Návštěva divadel 

Dějepis – stavební slohy 

literatura – písňové texty 

-rozlišuje hudební formy 
Polka, valčík, čardáš  

 

 

Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova - 8. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- rozvíjí a porovnává se spolužáky své 
individuální hudební schopnosti a 

dovednosti při hudebních aktivitách 

Všechny praktické činnosti 
OSV – rozvoj 

schopností poznávání 
 

- snaží se užívat získané pěvecké dovednosti a 

návyky 
- zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 

rytmicky správně v jednohlase i vícehlase 

- dokáže ocenit kvalitní projev druhého 

Zpěv lidových i umělých písní s 

jazzovými Prvky- 

V průběhu mutace zpěv v malých 

skupinách nebo individuálně, 

reprodukce tónů a motivů 

OSV – hodnoty, 

postoje, praktická 

etika 

Literární výchova  

- dramatizace textu 

- vytváří a volí jednoduché doprovody na 

rytmické nástroje 

Ozvěnové hry, ovládání rytmických 

nástrojů, sestavování kamenů na 

zvonkohře 

  

- orientuje se v zápisu písní a tyto se snaží na 
základě svých schopností realizovat 

Zápisy nejstarších notaci, vývoj 

notového písma, záznamy hudby 

grafické a aleatorní. Hry s grafickou 

hudbou, slovem 

  

- učí se volit vhodný typ pohybových prvků k 

poslouchané hudbě 

Z poslouchané hudby vybrat 

pochodovou – taneční, tj. swingovou, 

polku, valčík aj. 

VMEGS – jsme 

Evropané 
Návštěva divadla 

- učí se poznávat charakteristické sémantické 
hudební prvky a jejich význam v hudbě 

Změny výrazových prostředků 

hudby během historického vývoje, 

funkce hudby v životě jedince i 

společnosti 

MKV – lidské vztahy 
Výtvarná výchova – 

dobové kostýmy 

- s pomocí učitele porovnává poslouchanou 

hudbu z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s jinými skladbami 

Vývoj hudby od nejstarších dob k 

současnosti. Světoví skladatelé minulosti 

a současnosti. Významné hudební 

skupiny. 

VMEGS – jsme 

Evropané 

Návštěva kostela – 

varhany, lidové 

nástroje, zvyky 

- je vyzýván k pozorování souvislostí hudby s 

jinými druhy umění 

Obrazy starých nástrojů, starých 

hudebních nástrojů i děl dnešních 

výtvarníků 

MKV – kulturní 

diference 

Návštěva divadel 

Literární výchova-sonet, 

znělka 

 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova - 8. ročník   -  minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- rozvíjí své individuální hudební 

schopnosti 

Všechny praktické činnosti 

OSV -  rozvoj 

schopností poznávání 

EV – uplatnění 

komplexní 

prosociálnosti 

 

- zpívá dle svých dispozic intonačně 

čistě v jednohlase 

Zpěv lidových i umělých písní s jazzovými 

prvky. V průběhu mutace zpěv v malých 

skupinách nebo individuálně, reprodukce tónů 

a motivů 

OSV -  hodnoty, 

postoje, praktická 

etika. 

Literární výchova 

dramatizace textu 

- dokáže zopakovat jednoduchou 
rytmickou ukázku pomocí 

vytleskávání 

Ozvěnové hry, ovládání rytmických nástrojů, 

sestavování kamenů na zvonkohře 
  

- poslechem rozpozná tanec -  polka, 

valčík 

Z poslouchané hudby vybrat pochodovou – 

taneční, swingovou, polku, valčík aj. 

VMEGS -  jsme 

Evropané 
Návštěva divadla 
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- rozeznává různé hudební žánry 

Změny výrazových prostředků hudby 

během historického vývoje, funkce hudby v 

životě jedince i společnosti 

MKV – lidské vztahy 

EV – pozitivní vzory vs. 

pochybné idoly 

Výtvarná výchova – dobové 

kostýmy 

- pozorně vnímá ukázky 

nejznámějších světových hudebních 
skladeb, uvede některá jména 

hudebních skladatelů a jejich děl 

Vývoj hudby od nejstarších dob k současnosti. 

Světoví skladatelé minulosti a současnosti. 

Významné hudební skupiny 

VMEGS – jsme 

Evropané 

EV – iniciativa a 

tvořivost 

Návštěva kostela – varhany, 

lidové nástroje, zvyky 

- rozpozná vybrané hudební nástroje 

symfonického orchestru 

Vybrané hudební nástroje symfonického 

orchestru 

MKV – kulturní 

diference 

EV – aktivní 

naslouchání 

Návštěva divadel 
Lit. výchova – sonet, znělka 

 

Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova - 9. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vazby 
- využívá své individuální hudební schopnosti a 

dovednosti při hudebních aktivitách 
Všechny činnosti   

- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 

návyky, zpívá dle svých dispozic intonačně čistě 

a rytmicky přesně, dokáže ocenit kvalitní 

Vokální projev druhého 

Rozšiřování hlasového 
rozsahu, procvičování mluvidel.  

Zpěv lidových i umělých písní 

OSV – rozvoj 

schopností poznávání 
 

- reprodukuje na základě svých individuálních 

hudebních schopností různé motivy doprovodů, 
provádí jednoduché hudební improvizace 

Ozvěnové hry, samostatné a 
správné ovládání jednoduchých 

rytmických nástrojů 

  

- orientuje se v zápise písní a tyto na základě 

svých individuálních schopností a získaných 

dovedností realizuje 

Notové písmo, postup repetice a 

refrénu, tempo, takt 
  

- na základě svých individuálních schopností a 

pohybové vyspělosti předvede jednoduchou 
pohybovou vazbu 

Rozlišovat valčíkový, polonézový, 

polkový krok 

OSV – hodnoty, postoje, 

praktické etika 

Vystoupení na 

školním plese 

- orientuje se v proudu znějící hudby, chápe 

hudební dílo jako logicky utvářený celek 

Určování užitých prvků v 

poslouchané hudbě – dynamiku, 

tempo, druh orchestru... Slovní 

charakteristika hud. díla – vlastní 

soud, preference 

MV – kritické vnímání 

mediálních sdělení 

MKV – lidské vztahy 

 

- zařadí na základě svých individuálních 

schopností a získaných vědomostí slyšenou 
hudbu do stylových a slohových období 

Vývoj české hudby od nejstarších 

dob k současnosti. Čeští skladatelé a 

hudební skupiny. 

VMEGS – jsme Evropané 
Dějepis, literární výchova – 

vývoj slohových období 

staveb, literatury 

- vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 

druhy umění 

Přiřazování obrázků k poslouchané 

hudbě 
MKV – kulturní 

diference 
 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova - 9. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- využívá své individuální hudební 

schopnosti 

Všechny činnosti MKV – lidské vztahy  

- zpívá dle svých dispozic intonačně 

čistě a rytmicky přesně 

Rozšiřování hlasového rozsahu, procvičování 

mluvidel. Zpěv lidových i umělých písní 
OSV – rozvoj schopností 

poznávání 
 

- dokáže zopakovat jednoduchou 
rytmickou ukázku pomocí 

vytleskávání 

Ozvěnové hry, samostatné a správné ovládání 

jednoduchých rytmických nástrojů 
MV – kritické vnímání 

mediálních sdělení 

 

 

- na základě poslechu rozezná a 

pohybově ztvární tanec polku a 

valčík 

Rozlišovat valčíkový, polonézový, polkový 

krok 

OSV – hodnoty, 

postoje, praktická etika 

EV – etické hodnoty 

 

- uvede nejznámější jména českých 

hudebních skladatelů a název 

některého z jejich děl 

Vývoj české hudby od nejstarších dob k 

současnosti. Čeští skladatelé a hudební skupiny. 
VMEGS – jsme Evropané 

Dějepis, literární výchova 

– vývoj slohových období 

staveb, literatury 
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- pozorně vnímá znějící hudbu 

známých skladeb 

Přiřazování obrázků k poslouchané hudbě 
MKV – kulturní diference 

EV – aktivní naslouchání 
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Výtvarná výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět Výtvarná výchova se vyučuje v 1. až 9. ročníku jako samostatný předmět. 

Patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura, jež žákům umožňuje „umělecké osvojování 

světa". 

Výtvarná výchova, která pracuje s vizuálně obrazným znakovým systémem, pomáhá 

žákovi prostřednictvím různorodých výtvarných činností objevovat okolní i vnitřní svět a dávat je 

do vzájemných souvislostí. Žák si tak postupně na základě svých dosavadních zkušeností, 

nových prožitků, podnětů a vjemů formuluje své výtvarné myšlení a cítění. Přirozeně vnímá 

výtvarnou kulturu jako součást života, která obohacuje svým specifickým způsobem život celé 

společnosti. Sám se snaží přispět jako samostatná osobnost vlastním výtvarným vyjádřením určité 

skutečnosti. Výtvarná výchova učí žáka svébytnému druhu komunikace – skrze výtvarné dílo. 

Předmět Výtvarná výchova umožňuje žákům 

• vyzkoušet si a osvojit si základní výtvarné techniky a materiály a s jejich využitím 

rozvíjet své výtvarné a estetické cítění a myšlení; 

• seznámit se se základními pojmy, výtvarnými slohy a etapami, jejich představiteli 

a díly; 

• na základě svých možností zvládnout zjednodušení viděné skutečnosti a výtvarně ji ztvárnit 

(studie, základy perspektivy); rozvíjet si tvořivost, fantazii; 

• seznámit se s kulturním odkazem našeho národa, s folklórem a tradicemi; respektovat 

projevy odlišných kultur a etnik; 

• vyzkoušet si pracovat sami, ale i ve skupině; vyjadřovat své názory a pocity, zároveň však 

tolerovat názory druhých; pomáhat ostatním, nést odpovědnost za své jednání a rozhodnutí: 

• vytvořit si „přátelský vztah" k přírodě a snažit se ochraňovat životní prostředí 

Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

• poznávání lidí  
• kreativita 

• sebepoznání a sebepojetí 
• komunikace 
• hodnoty, postoje, praktická etika 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS). 

• začlenění v rámci Evropy, spolupráce národů 

Multikulturní výchova (MKV) 

• tolerance k projevům odlišných kultur 

Environmentální výchova (EnV) 

• vztah člověka k přírodě 

• seznámení s ekosystémy 

• lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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Organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Výuka Vv na I. stupni probíhá v kmenových třídách, na H. stupni ve specializované učebně 

výtvarné výchovy, která je prostorná, vybavena potřebnými pomůckami a materiálem. 

Při příznivém počasí využíváme pro kreslení i krásy okolní přírody. Součástí výuky jsou 

rovněž návštěvy výstav. Třídy nejsou na výuku dělené. 

Nejčastěji používáme formy realizace předmětu: 

• skupinové vyučování 

• samostatná práce 

• kolektivní práce 

• krátkodobé projekty 

Výchovné a vzdělávací strategie používané k dosažení klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

• učitel vede žáky k výtvarnému vyjádření svých zážitků, představ a zkušeností 

• umožňuje žákům realizovat své vlastní nápady, podněcuje jejich tvořivost 

• vede žáky k pozorování okolního světa 

• učí žáky pozorovat, vnímat a hodnotit výtvarná díla, utvářet vlastní názory 

• vede žáky k sebehodnocení 

• na konci roku umožní žákům představit svou práci ostatním prostřednictvím závěrečné 

výstavy, tím prožít svůj úspěch 

Kompetence k řešení problémů 

• učitel vede žáky k hledání různých řešení problémů 

• vede žáky k aktivnímu plánování, přípravě, realizaci i hodnocení 

• zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

• vede žáky k přípravě různých aktivit pro mladší spolužáky (divadlo) 

Kompetence komunikativní 

• učitel vede žáky k vyjádření svého vlastního názoru k dovednosti vhodnou formou 

svůj názor obhájit a tolerovat názor druhých 

• vede žáky ke spolupráci při vyučování 

• klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými formami 

(písemně, pomocí technických prostředků, výtvarnými prostředky,) 

Kompetence sociální a personální 

• učitel vede žáky ke vzájemné pomoci při skupinové práci, vzájemná pomoc 

• vede žáky k respektování dohodnutých pravidel 

• dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

• umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

• v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků 

Kompetence občanské 

• učitel seznamuje žáky s kulturou jiných národů, vede je k pozitivnímu vztahu 

      k výtvarnému umění 

• vede žáky k aktivní účasti v soutěžích, kulturním životě školy 

• podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů 
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Kompetence pracovní 

• při samostatné práci učitel žáky vede k objektivnímu sebehodnocení, vztahu 

k práci, vztahu ke svému okolí (zlepšovaní prostředí, úctě a respektu k práci 

druhých) 

• pomocí volitelných předmětů a nabídkou zájmových útvarů učitel pomáhá žákům 

při profesní orientaci 
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Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova - 1. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- rozpoznává a pojmenovává prvky 

vizuálně obrazného vyjádření – linie, 
tvary, barvy, objemy 

Pozorování prvků vizuálně obrazného vyjádření. 

Pojmenování a rozpoznání. 

Linie – výrazové vlastnosti, druhy, kresba, pero, tuš, 

pastel. 

OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání 

 

- porovnává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření na základě 

odlišností vycházejících ze 

zkušeností, vjemů, zážitků, 
představ 

Tvary, objemy – tvořivost, fantazie, muchláž. 

Sledování tvarově zajímavých rostlin, věcí a předmětů 

z hlediska jejich funkce a materiálu. 

Barvy – vyjádření poznání, představ. 

 Pracovní činnost 

Prvouka 

- projevuje v tvorbě své vlastní 

životní zkušenosti – uplatňuje linie, 

tvary, barvy, objemy v plošném 
uspořádání 

Kresba a malba založená na přímém názoru, 

soustředěné pozorování objektů, využití vjemů, 

zážitků, představ. 

Využívání tematických prací. 

Výtvarné využití vzniklých náhodností a představ, 

domýšlení, dotváření. 

Linie – kresba různým materiálem (pero, tuš). 

Hra s linií, druhy (tenká, rovná, silná, křivá), 

tečkovací technika, písmo. 

Tvary – pozorování, šablona. 

Barvy — rozvíjení práce s barvou, pestré, nepestré 

barvy, míchání, zapouštění, barevná plocha, řídká, hustá 

barva, malba. 

OSV – sebepoznání 

a sebepojetí 
 

- vyjadřuje rozdíly při vnímání  

události různými smysly 
Vytváření objemu modelováním, keramikou. 

Kombinované techniky, ilustrace. 

Vztahy zrakového vnímání. 

Podněty hmatové, sluchové, pohybové vyjadřování 

rozdílů. Samostatně vytvořená a přejatá vyjádření v 

rámci skupin. 

 Pracovní činnost 

- do komunikace zapojuje obsah  

vizuálně obrazných vyjádření 

- opakovaně využívá vlastních  

životních zkušeností, které se projevují 

ve vizuálně obrazném vyjádření 

Komunikační obsah – komunikace se spolužáky. 

Rozvíjení tvořivosti a fantazie, tvoření od názoru k 

představám. 

OSV – poznávání 

lidí 

Český jazyk 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova - 1. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- rozpoznává, pojmenovává a 

porovnává linie, barvy, tvary, objekty 

ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby 

ostatních i na příkladech z běžného 

života (s dopomocí učitele) 

Pozorování prvků vizuálně obrazného vyjádření. 

Pojmenování a rozpoznání. 

Linie – výrazové vlastnosti, druhy, kresba, pero, tuš, 

pastel. 

OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání 
 

 
Tvary, objemy – tvořivost, fantazie, muchláž. 

Sledování tvarově zajímavých rostlin, věcí a předmětů 

z hlediska jejich funkce a materiálu. 

Barvy – vyjádření poznání, představ. 

EV -  sebepojetí 
Pracovní činnost 

Prvouka 

 

Kresba a malba založená na přímém názoru, 

soustředěné pozorování objektů, využití vjemů, 

zážitků, představ. Využívání tematických prací. 
Tvary – pozorování, šablona. 
Barvy – rozvíjení práce s barvou 

OSV – sebepoznání a 

sebepojetí 

EV – komunikace 

citů 

 

 
Komunikační obsah – komunikace se 

spolužáky. Rozvíjení tvořivosti a fantazie, 

tvoření od názoru k představám. 

OSV – poznávání 

lidí 
Český jazyk 
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Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova - 2. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- rozpoznává a pojmenovává 

prvky vizuálně obrazného 

vyjádření 

Rozpoznávání prvků vizuálně obrazného vyjádření, 

pojmenování prvků vizuálně obrazného vyjádření. 

Estetické vnímání barvy. 

Světlostní a barevné kvality. 

Kontrast, pozadí, kompozice. 

Objekty – rozvíjení smyslu pro jejich vnímání. 

OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání 
Prvouka 

- třídí prvky vizuálně obrazného 

vyjádření na základě odlišností 
vycházejících ze zkušeností, 

vjemů, zážitků, představ 

Třídění prvků vizuálně obrazného vyjádření na základě 

odlišností, upřesnění pozorovaného objektu (celek, část, 

části předmětu). Vnímání skutečnosti rozhovorem. 

Získávání praktických a teoretických poznatků. 

Získávání vztahu k výtvarnému umění. 

  

- projevuje v tvorbě své vlastní 

životní zkušenosti – uplatňuje tvary, 

objemy v prostorovém uspořádání 

-volí vhodné prostředky pro 

vizuálně obrazná vyjádření 

- interpretuje podle svých 

schopností různá vizuálně obrazná 

vyjádření 

Projevení vlastních životních zkušeností, uplatnění 

tvarů – pochopení tvarového základu, poznání tvarových 

prvků, výrazové prostředky předmětu, ukázání vzniku 

tvaru a postupu v práci (analýza, syntéza). 

Tvarově zajímavé prvky přírodnin. 

Zachycení děje. 

Rozvíjení smyslové citlivosti, uplatnění smyslového 

vnímání. Rozvíjení estetického vnímání a cítění. 

OSV – sebepoznání a 

sebepojetí 
Pracovní činnost 

- komunikuje – nalézá a zapojuje 
obsah vizuálně obrazných 

vyjádření 

Komunikace se spolužáky, rodinnými příslušníky, rozvíjení 

smyslu pro krásu přírody, hledání vztahu k živ. prostředí, 

besedy.  

Využití smyslových účinků – fotografie, ilustrace, film, 

hračka, loutka, maňásek. 

Výrazové prostředky ilustrace (barva, linie, prostor). 

Kultura bydlení a odívání. 

Rozvíjení a uplatnění tvořivosti a fantazie, využití 

získaných poznatků a dovedností. 

OSV –  komunikace 

EnV – vztah člověka 

k prostředí 

Hudební výchova 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova - 2. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- rozpoznává a pojmenovává 

prvky vizuálně obrazného 
vyjádření. 

Rozpoznávání prvků vizuálně obrazného vyjádření, 

pojmenování prvků vizuálně obrazného vyjádření. 

Estetické vnímání barvy. 

Světlostní a barevné kvality. 

Kontrast, pozadí, kompozice. 

Objekty — rozvíjení smyslu pro jejich vnímání. 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání 
Prvouka 

- zvládá základní dovednosti 

pro vlastní tvorbu 

Třídění prvků vizuálně obrazného vyjádření na základě 

odlišností, upřesnění pozorovaného objektu (celek, část, 

části předmětu). Vnímání skutečnosti rozhovorem. 

Získávání praktických a teoretických poznatků. 

Získávání vztahu k výtvarnému umění. 

  

 

Projevení vlastních životních zkušeností, uplatnění tvarů 

– pochopení tvarového základu, poznání tvarových 

prvků, výrazové prostředky předmětu, ukázání vzniku 

tvaru 

EV – komunikace citů  

- uplatňuje vlastní zkušenosti, 
prožitky a fantazii při tvůrčích 

činnostech, je schopen 

výsledky své činnosti sdělit 
svým spolužákům 

Komunikace se spolužáky, rodinnými příslušníky, 

rozvíjení smyslu pro krásu přírody, hledání vztahu k 

životnímu prostředí, besedy. Využití smyslových 

účinků – fotografie, ilustrace, film, hračka, loutka, 

maňásek. 

OSV – komunikace 
EnV – vztah člověka k 

prostředí 

Hudební výchova 
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Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova - 3. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 

obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, 

barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě 

odlišností vycházejících z jeho zkušeností, 

vjemů, zážitků a představ 

Hra s linií (provázek, v1na), zraková zkušenost, 

představivost, výtvarné vnímání a analyzování 

tvarů, hra s barvou, studené a teplé barvy. 

Podobnost, kontrast, rytmus. 

Sledování různých objektů, jejich porovnávání, 

třídění získaných prvků, rozvíjení fantazie a 

představivosti ve výtvarném vyjádření. 

Pozorování přírody, činnosti lidí, vztah postavy a 

prostředí. 

EnV-vztah 

člověka k 

prostředí 

Člověk a svět práce 

Člověk a jeho svět 

Matematika 

- v tvorbě projevuje své vlastní životní 

zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i 
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, 

barvy, objekty a další prvky a jejich 

kombinace 

Barevný kontrast, harmonie, výtvarné vyprávění. 

Využití přírodních útvarů, zobrazování tvarů věcí. 

Kresba různým materiálem, modelování. 

Využití výraznosti, velikosti, vzájemného 

postavení. 

Výtvarný rytmus – řazení, otisky, vystřihování, 

využití světlé a tmavé barvy. 

OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání 

Český jazyk a literatura 

Člověk a svět práce 

Člověk a jeho svět 

- vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými 
smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 

volí vhodné prostředky 

Využití vhodných prostředků a výtvarných 

technik. 

Vnímání všemi smysly. 

 
Hudební výchova 

Tělesná výchova 

- interpretuje podle svých schopností různá 

vizuálně obrazná vyjádření, odlišné interpretace 

porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

Využití tiskovin, televize, filmu, internetu, 

encyklopedií apod. 
 Český jazyk a literatura 

- na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 

upravil 

Samostatně vytvořená a přejatá vyjádření v rámci 

skupin, vysvětlování výsledků tvorby, proměny 

komunikačního obsahu, opakované využívání 

vlastních zkušeností. 

OSV – kreativita Člověk a jeho svět 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova - 3. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- uplatňuje vlastní zkušenosti, 

prožitky a fantazii při tvůrčích 

činnostech, je schopen 

výsledky své činnosti sdělit 

svým spolužákům 

Sledování různých objektů, jejich porovnávání, třídění získaných 

prvků, rozvíjení fantazie a představivosti ve výtvarném vyjádření. 

Pozorování přírody, činnosti lidí, vztah postavy a prostředí. 

EnV – vztah 

člověka k 

prostředí 

Matematika 

 
Barevný kontrast, harmonie, výtvarné vyprávění. Využití 

přírodních útvarů, zobrazování tvarů věcí. Kresba různým 

materiálem, modelování. 

OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání 

Český jazyk a literatura 

Člověk a svět práce 

Člověk a jeho svět 

 Využití vhodných prostředků a výtvarných technik. Vnímání 

všemi smysly. 

EV – otevřená 

komunikace 
Hudební výchova 

Tělesná výchova 

 Využití tiskovin, televize, filmu, internetu, encyklopedií apod. 
MV – interpretace 

vztahu mediálních 

sdělení a reality 

Český jazyk a literatura 

 
Samostatně vytvořená a přejatá vyjádření v rámci skupin, 

vysvětlování výsledků tvorby, proměny komunikačního obsahu, 

opakované využívání vlastních zkušeností. 

OSV – kreativita 

 

Člověk a jeho svět 

 
Výtvarné vyjádření nálad, pocitů, představ a osobních zkušeností. 

Seznámení s jednoduchými grafickými technikami – otisk, frotáž, 

koláž. 

OSV – 

sebepoznání a 

sebepojetí 

MV – interpretace 

vztahu mediálních 

sdělení a reality 

Jazyk komunikace 

 Návštěvy výstav, seznamování s významnými osobnostmi 

výtvarného umění. . 
Člověk a jeho svět 

 Práce na třídních projektech, výzdoba prostředí, ve kterém 

se nacházíme, výtvarnými pracemi. 

 Člověk a svět práce 



174 

 

Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova - 4. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává 

prvky vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je 

na základě vztahů (světlostní poměry, barevné 

kontrasty, proporční vztahy a jiné) 

Hry s barvou – zapouštění, překrývání, 

barevné kontrasty. 

Volný výtvarný projev doplňovaný 

pozorováním skutečnosti. 

OSV – seberegulace a 

sebeorganizace 
 

- užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 

vyjádření ve vztahu k celku, v plošném vyjádření 
linie a barevné plochy, v objemovém vyjádření 

modelování a skulpturální postup, v prostorovém 

vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu 
tělu i jako nezávislý model 

Výtvarné vyjádření zážitků, událostí, 

přírody – malba, kresba, linie, tvar. 

Obrazné vyjádření – hračky, objekty, 

ilustrace textů, volná malba. 

Lineární a barevné vyjádření vnitřní 

stavby, kresba a malba rostlin, zvířat s 

možností dotvářet přírodní formy na 

základě fantazie. 

EnV – ekosystémy Člověk a jeho svět 

- při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 

vědomě zaměřuje na projevení vlastních 

životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která 
mají komunikační účinky pro jeho nejbližší 

sociální vztahy 

Kresba na základě vlastního prožitku – linie, 

tvary, objemy. 

Řešení barevných vztahů objektu a 

prostředí – malba. 

OSV – komunikace  

- nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná 

vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 

vnímání k vnímání dalšími smysly, uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě 

Uspořádání objektů, prvků do 

celku podle výraznosti a 

velikosti. 

Využití tvarové a barevné nadsázky. 

 
Matematika a její 

aplikace 

- osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k 

realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření, pro vyjádření nových i 

neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 

kombinuje prostředky (včetně prostředků a 
postupů současného výtvarného umění) 

Vizuálně obrazné vyjádření – plakát, 

tiskoviny, reklama apod. •  

Řešení úkolů dekorativního charakteru. 

Výtvarné vyjádření nálad, pocitů, 

představ a osobních zkušeností. 

Seznámení s jednoduchými grafickými 

technikami — otisk, frotáž, koláž. 

Psaní, kreslení, stříhání, vytrhávání, řazení 

písma v jednoduchých krátkých 

nápisech. 

Individuální a skupinová práce různými 

technikami s velkými formáty. 

OSV – sebepoznání a 

sebepojetí 

MV – interpretace 

vztahu mediálních 

sdělení a reality 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

- porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke 

zdroji inspirace 

Návštěvy výstav, seznamování s 

významnými osobnostmi výtvarného 

umění. 

 Člověk a jeho svět 

- nalézá a do komunikace v sociálních vztazích 

zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 
samostatně vytvořil, vybral či upravil 

Práce na třídních projektech, výzdoba 

prostředí, ve kterém se nacházíme, 

výtvarnými pracemi. 

 Člověk a svět práce 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova - 4. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

 
Hry s barvou – zapouštění, překrývání, barevné 

kontrasty. Volný výtvarný projev doplňovaný 

pozorováním skutečnosti. 

OSV – seberegulace a 

sebeorganizace 
 

- rozlišuje, porovnává, třídí a 

pojmenovává linie, barvy, tvary, 

objekty, rozpoznává jejich základní 

vlastnosti a vztahy (kontrasty - 

velikost, barevný kontrast), uplatňuje je 

podle svých schopností při vlastní 

tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i 

umělecké produkce i na příkladech z 

běžného života (s dopomocí učitele) 

Výtvarné vyjádření zážitků, událostí, přírody – 

malba, kresba, linie, tvar. 

Obrazné vyjádření – hračky, objekty, ilustrace 

textů, volná malba. 

EnV – ekosystémy Člověk a jeho svět 

 Návštěvy výstav  Člověk a jeho svět 

 Práce na třídních projektech  Člověk a svět práce 

- uplatňuje základní dovednosti pro 

vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí 

záměr 

 
EnV – vztah člověka k 

prostředí 

Jazyk a jazyková 

komunikace 
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Výtvarná vyjádření vzniklá na základě vnímání 

dalšími smysly, vytváření jednoduchých 

prostorových objektů 

OSV – sebepoznání a 

sebepojetí  

OSV – kreativita 

Matematika a její 

aplikace 

vyjádří slovně, mimoslovně, graficky 

pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, 

ostatních i uměleckého díla 

Rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, 

barvy, tvary, objekty, rozpoznává jejich základní 

vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, barevný 

kontrast), uplatňuje je podle svých schopností při 

vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i 

umělecké produkce i na příkladech z běžného 

života 

EnV – vztah člověka 

k prostředí 

EV – sebepojetí 

Český jazyk a literatura 

- při tvorbě vychází ze svých zrakových, 
hmatových i sluchových vjemů, 

vlastních prožitků, zkušeností a fantazie 

 
MV – interpretace 

vztahu mediálních 

sdělení a reality 

 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova - 5. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- při vlastních tvůrčích činnostech 

pojmenovává prvky vizuálně obrazného 
vyjádření, porovnává je na základě vztahů 

(světlostní poměry, barevné kontrasty, 

proporční vztahy a jiné) 

Experimentování s barvou, vyjádření 

proporcí objektů. 
  

- užívá a kombinuje prvky vizuálně 

obrazného vyjádření ve vztahu k celku, v 

plošném vyjádření linie a barevné plochy, v 
objemovém vyjádření modelování a skulpturální 

postup, v prostorovém vyjádření uspořádání 

prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý 
model 

Uspořádání objektů do celků, statické 

a dynamické vyjádření. 

Výtvarné vyjádření pocitů, nálad, manipulace 

s objekty, pohyb těla. 

  

- při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 

vědomě zaměřuje na projevení vlastních 

životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která 

mají komunikační účinky pro jeho nejbližší 

sociální vztahy 

Kresba, malba, jejich vztahy, kombinace a 

proměny v ploše, v prostoru, v 

objemu. Rozvoj prostorového vidění, 

cítění a vyjádření na základě pozorování. 

EnV – vztah člověka k 

prostředí 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

- nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná 

vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 

vnímání k vnímání dalšími smysly, uplatňuje 

je v plošné, objemové i prostorové tvorbě 

Výtvarná vyjádření vzniklá na základě 

vnímání dalšími smysly, vytváření 

jednoduchých prostorových objektů. 

OSV – sebepoznání a    
sebepojetí 

OSV – kreativita 

Matematika a její 

aplikace 

- osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k 

realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného 

vyjádření, pro vyjádření nových i neobvyklých 

pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje 

prostředky (včetně prostředků s postupy 

současného výtvarného umění) 

Výtvarné vyjádření zážitků, emocí, 

myšlenek, událostí, pohybu – malba, kresba, 

linie, tvar. Vycházky s výtvarnými 

náměty, návštěvy muzeí, výstav. 

EnV – vztah člověka k 

prostředí 
Český jazyk a literatura 

- porovnává různé interpretace vizuálně obrazného 

vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 

inspirace 

Vizuálně obrazné vyjádření – fotografie, 

film, televize, reklama. 

Současná oděvní kultura, mládež a odívání. 

MV – interpretace 

vztahu mediálních 

sdělení a reality 

 

- nalézá a do komunikace v sociálních vztazích 

zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 

která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

Obrazné vyjádření na volné téma, komiks, 

reklama. 

Individuální a skupinová práce s různými 

technikami s velkými formáty. 

Dotváření prostředí, ve kterém se nacházíme, 

výtvarnými pracemi. Práce na třídních 

projektech – návrhy, volby zpracování, volba 

techniky 
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Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova - 5. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- vyjádři (slovně, mimoslovně, 

graficky) pocit z vnímání tvůrčí 

činnosti vlastní, ostatních i 

uměleckého díla 

Experimentování s barvou, vyjádření proporcí objektů. EV – komunikace citů  

 Uspořádání objektů do celků, statické a dynamické vyjádření.   

 Výtvarné vyjádření pocitů, nálad, manipulace s objekty, 

pohyb těla. 
  

 Kresba, malba, jejich vztahy, kombinace a proměny v 

ploše, v prostoru, v objemu. 

EnV – vztah člověka k 

prostředí 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

- při tvorbě vychází ze svých 

zrakových, hmatových i 

sluchových vjemů, vlastních 

prožitků, zkušeností a fantazie 

Výtvarná vyjádření vzniklá na základě vnímání dalšími 

smysly, vytváření jednoduchých prostorových objektů. 

OSV – sebepoznání a 

sebepojetí 

OSV – kreativita 

Matematika a její 

aplikace 

 
Výtvarné vyjádření zážitků, emocí, myšlenek, událostí, 

pohybu – malba, kresba, linie, tvar 

Vycházky s výtvarnými náměty, návštěvy muzeí, výstav. 

EnV – vztah člověka k 

prostředí 
Český jazyk a literatura 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova - 6. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- vybírá a samostatně vytváří 

bohatou škálu vizuálně 

obrazných elementů zkušeností z 

vlastního vnímání, z představ a 

poznání. 

- uplatňuje osobitý přístup k 

realitě 

- variuje různé vlastnosti 

prvků a jejich vztahů pro získání 

osobitých výsledků. 

Kresebné studie – linie, tvar, objem – jejich rozvržení v 

obrazové ploše, v objemu, v prostoru, jejich vztahy, 

podobnost, kontrast, rytmus. 

Jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů – 

spirály, elipsy, řazení, rytmus, prolínání, množení, 

vyvažování, přímka, křivka. 

OSV – kreativita Hv – rytmus, melodie 

- užívá viz. obr. vyjádření k 

zachycení zkušeností získaných 

pohybem, hmatem a sluchem. 

Rozvíjení smyslové citlivosti. Souvislost zrakového 

vnímání s vjemy ostatních smyslů. Např. hmat – reliéfní 

autoportrét, sluch – výtvarné zpracování hudebních motivů, 

tvary ze zmačkaného papíru. Plastická tvorba — papír, 

hlína, drát, sádra. 

OSV – rozvoj 

schopností poznávání 
Hv – hudební nahrávky 

- správně užívá techniku 

malby, texturu, míchá a 
vrství barvy 

Malba. 

Teorie barev – Goethův barevný kruh – teplé a studené 

barvy, barvy příbuzné. 

 D – pravěk – starší doba 

kamenná – způsob 

života 

- vytváří společné kompozice v 

prostoru – instalace, své 

představy dokáže převést do 

objemových rozměrů. 

Plastická a prostorová tvorba. 

Společná práce na jednom objektu – koordinace, 

komunikace. 

EnV – lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

- vztah člověka 

a prostředí 

OSV – komunikace 

 

- dokáže využít perspektivu ve 

svém  
vlastním výtvarném vyjádření. 

Nauka o perspektivě - (perspektiva paralelní a šikmá), 

umístění postav na plochu, velikost objektů. 
 Čj – Řecko a Řím – báje 

a pověsti 

D – Egypt 

Výtvarný projekt - 

Egypt (hieratická 

perspektiva, kánon 

lidské postavy, 

hieroglyfy, výzdoba 

pyramid, papyrus) 

- zobrazuje vlastní fantazijní 

představy a odhaluje 

interpretační kontext vlastního 
vyjádření. 

Subjektivní vyjádření fantastických představ za využití 

různorodých materiálů a výtvarných postupů – kombinované 

techniky. Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, 

poznatků – uplatnění při vlastní tvorbě. 
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- umí využívat znalostí o 

základních, druhotných a 

doplňkových barvách k 

osobitému výtvarnému vyjádření. 

Přírodní motivy (rostliny, neživá příroda, živočichové), 

člověk, náš svět, vesmír, bytosti, události. 

Zvětšování (makrokosmos), zmenšování (mikrokosmos) - 

detail, polodetail, celek. 

EnV – ekosystémy  

- osobitě stylizuje vizuální 

skutečnost, zvládá kompozici, 
dokáže vhodně rozvrhnout 

hlavní motivy na ploše. 

Lidská figura – tvarová stylizace – Řecko, Řím Tvarová a 

barevná kompozice. Např. Babylónská věž – Mezopotámie 

VMEGS – jsme 

Evropané – Evropa a 

svět nás zajímá 

- objevujeme Evropu a 

svět 

D – Mezopotámie, 

Řecko, Řím 

- využívá dekorativních postupů 

– rozvíjí si estetické cítění. 
Dekorační práce – využití tvaru, linie, kombinace barev a 

pravidelného střídání lineárních symbolů. 

Písmo a užitá grafika. Např. plakát, reklama, obal na CD, 

obal na knihu, časopis. 

  

- výtvarně se vyjadřuje k lidovým  

tradicím, zvykům a svátkům. 
Tematické práce – Vánoce, Velikonoce – dekorativní 

předměty, vkusná výzdoba interiéru. Např. vitráž, malba 

na sklo, vystřihování, vyřezávání. 

 Čj – poezie a próza s 

tématem Vánoc 

- užívá viz. obr. vyjádření 

k zachycení vztahu ke konkrétní 

osobě. 

Subjektivní výtvarné vyjádření reality. 

Vnímání okolních jevů. 
OSV – sebepoznání a     

sebepojetí 

        - komunikace 

 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova - 6. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- uplatňuje základní dovednosti při 

přípravě, realizaci a prezentaci vlastního 

tvůrčího záměru 
- správně užívá techniku malby, texturu, 

míchá a vrství barvy 

Základní dovednosti. Použití různých 

pomůcek a materiálů. 

Teorie barev – Goethův barevný kruh – teplé a 

studené barvy, barvy příbuzné. 

EV – pozitivní vzory 

vs. pochybné idoly 

D – pravěk – starší doba 

kamenná – způsob života 

- umí využívat znalostí o barvách k 

osobitému výtvarnému vyjádření. 

Přírodní motivy (rostliny, neživá příroda, 

živočichové), člověk, náš svět, vesmír, bytosti, 

události. 

EnV – ekosystémy  

- uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v 

ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího 

záměru, využívá jejich vlastnosti a vztahy; 

pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby 

i tvorby ostatních; vnímá a porovnává jejich 

uplatnění v běžné i umělecké produkci 

Kresebné studie – linie, tvar, objem – jejich 

rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v 

prostoru, jejich vztahy. Jednoduché plošné 

kompozice z geometrických tvarů. 

EV – otevřená 

komunikace 
 

- při vlastní tvorbě vychází ze svých 

vlastních zkušeností, představ a 

myšlenek, hledá a zvolí pro jejich 

vyjádření nejvhodnější prostředky a 
postupy 

Subjektivní vyjádření fantastických představ za 

využití různorodých materiálů a výtvarných 

postupů – kombinované techniky. Kategorizace 

představ, prožitků, zkušeností, poznatků – 

uplatnění při vlastní tvorbě. 

OSV – kreativita Hv – rytmus, melodie 

- využívá dekorativních postupů – rozvíjí si 

estetické cítění 

Dekorační práce – využití tvaru, linie, kombinace 

barev a pravidelného střídání lineárních 

symbolů. 

Písmo a užitá grafika. Např. plakát, reklama, obal 

na CD, obal na knihu, časopis. 

EV – iniciativa a 

tvořivost 
 

- výtvarně se vyjadřuje k lidovým  
tradicím, zvykům a svátkům 

Tematické práce – Vánoce, Velikonoce – 

dekorativní předměty, vkusná výzdoba 

interiéru. Např. vitráž, malba na sklo, 

vystřihování, vyřezávání. 

EV -  rodina 
Čj -— poezie a próza s 

tématem Vánoc 

- užívá viz. obr. vyjádření k zachycení 
vztahu ke konkrétní osobě 

Subjektivní výtvarné vyjádření reality. Vnímání 

okolních jevů 
OSV – sebepoznání a 

sebepojetí 
Hv – hudební nahrávky 

- užívá viz. obr. vyjádření k zachycení 
zkušeností získaných pohybem, hmatem a 

sluchem. 

Rozvíjení smyslové citlivosti. Souvislost 

zrakového vnímání s vjemy ostatních smyslů. 

Např. hmat – reliéfní autoportrét, sluch – 

výtvarné zpracování hudebních motivů, tvary ze 

zmačkaného papíru. Plastická tvorba – papír, 

hlína. 

OSV – rozvoj 

schopností poznávání 
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Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova - 7.ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- vybírá samostatně vytváří bohatou škálu 

vizuálně obrazných elementů zkušeností z 

vlastního vnímání, z představ a poznání 

- uplatňuje osobitý přístup k realitě 

- uvědomuje si možnost kompozičních 

přístupů a postupů 

Prvky viz. obr. vyjádření – kresebné etudy – 

objem, tvar, linie – šrafování. Analýza celistvě 

vnímaného tvaru na skladebné prvky. 

Experimentální řazení, seskupování, zmenšování, 

zvětšování, zmnožování, vrstvení tvarů a linií v 

ploše i prostoru – horizontála, vertikála, kolmost, 

střed, symetrie, asymetrie, dominanta 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání 
 

- užívá viz. obr. vyjádření k zachycení 
zkušeností získaných pohybem, hmatem a 

sluchem 

Rozvíjení smyslové citlivosti. Přenášení prostoru na 

plochu. 

Záznam autentických smyslových zážitků, emocí, 

myšlenek. 

EnV – vztah člověka k 

prostředí 

OSV – rozvoj 

schopností poznávání 

 

- správně užívá techniku malby, texturu, 

míchá a vrství barvy 
- hodnotí a využívá výrazové možnosti 

barev a jejich kombinací 

Barevné vyjádření. 

Byzantské, arabské umění. 

Odstín – sytost, tón, harmonie, kontrast, jemné 

rozdíly – využití ve volné tvorbě i praktickém užití 

(např. oděv, vzhled interiéru). 

EV – lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí. 

D – byzantské, arabské 

umění 

- rozliší působení viz. obr. vyjádření v 

rovině subjektivního účinku a v rovině 

sociálně utvářeného i symbolického 
obsahu 

Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, 

poznatků. 

MKV – multikulturalita 

OSV – kreativita  

- využívá dekorativních postupů – rozvíjí si 

estetické cítění 

Užitá grafika. Písmo – styly a druhy písma. 

Tematické práce – Vánoce, Velikonoce, pálení 

čarodějnic. 

 Čj -  české tradice. 

- vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k 

vyjádření své osobitosti a originality 

Vlastní prožívání. Interakce s realitou. OSV – sebepoznání a   

sebepojetí 

 

- užívá prostředky k zachycení jevů a 
procesů v proměnách, vývoji a 

vztazích 

Událost – originální dokončení situace – vyprávění 

výtvarnými prostředky. 
 Čj – literární texty. 

- užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání 

podnětů z představ a fantazie 

Uplatnění subjektivity ve viz. obr. vyjádření. Např. 

fantazijní variace na základní tvary písmen. 

OSV – kreativita  

- uvědomuje si na konkrétních příkladech 

různorodost zdrojů interpretace viz. obr. 

vyjádření 

Práce s uměleckým dílem. Experimenty s 

reprodukcemi um. děl – hledání detailu, základních 

geometrických tvarů, skládání, deformování, 

dotváření kresbou a barvou 

VMEGS – Evropa a svět 

nás   

           zajímá 

          - Objevujeme   

Evropu a svět 

 

- vytváří společné kompozice v prostoru – 
instalace 

- ověřuje komunikační účinky 
vybraných, upravených či samostatně 

vytvářených viz. obr. vyjádření v 

sociálních vztazích; nalézá vhodnou 
formu pro jejich prezentaci 

Architektura. 
OSV – poznávání lidí 

VMEGS – Jsme 

Evropané 

 

- k tvorbě užívá některé metody soudobého 

výtvarného umění – počítačová grafika, 

fotografie, video, animace. 

Kategorizace poznatků a uplatnění při vlastní 

tvorbě a interpretaci. Barevné kompozice 

geometrických tvarů, tvarová kompozice. 

 D – doba gotiky 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova - 7. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- uplatňuje základní dovednosti při 

přípravě, realizaci a prezentaci vlastního 

tvůrčího záměru. Správně užívá techniku 

malby, texturu, míchá a vrství barvy 

Základní dovednosti, použití různých 

pomůcek a materiálů. 

Barevné vyjádření. 

Odstín – jemné rozdíly – využití ve volné 

tvorbě i praktickém užití (např. oděv, 

vzhled interiéru). 

EnV –  lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí. 

 

- využívá dekorativních postupů – rozvíjí si 
estetické cítění 

Užitá grafika – písmo. 

Tematické práce – Vánoce, 

Velikonoce, pálení čarodějnic. 

EV – iniciativa a 

tvořivost 
Čj – české tradice 
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- uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše 

i prostoru podle vlastního tvůrčího 

záměru, využívá jejich vlastnosti a vztahy; 

pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i 

tvorby ostatních; vnímá a porovnává jejich 

uplatnění v běžné i umělecké produkci 

Prvky viz. obr. vyjádření – kresebné etudy 

– objem, tvar, linie. 

Experimentální řazení, seskupování, 

zmenšování zvětšování, zmnožování, 

vrstvení tvarů a linií v ploše i prostoru. 

 

OSV – rozvoj schopností   

          poznávání 

 

- při vlastní tvorbě vychází ze svých 

vlastních zkušeností, představ a myšlenek, 

hledá a zvolí pro jejich vyjádření 

nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotí 

a prezentuje výsledek své tvorby, porovnává 

ho s výsledky ostatních 

- užívá viz. obr. vyjádření k zachycení 

zkušeností získaných pohybem, hmatem a 

sluchem 

Rozvíjení smyslové citlivosti. Přenášení 

prostoru na plochu. 

Záznam autentických smyslových 

zážitků, emocí, myšlenek. 

EnV – vztah člověka k 

prostředí 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání 
 

- vybírá a kombinuje výtvarné 

prostředky k vyjádření své osobitosti a 

originality. 

Vlastní prožívání. Interakce s realitou. 
OSV – sebepoznání a 

sebepojetí 
 

- užívá viz. obr. vyjádření k 

zaznamenání podnětů z představ a 
fantazie 

Uplatnění subjektivity ve viz. obr. 

vyjádření. Např. fantazijní variace na 

základní tvary písmen. 

OSV – kreativita 

EV – otevřená 

komunikace 

 

- vytváří společné kompozice v prostoru – 

instalace. 

- ověřuje komunikační účinky vybraných, 

upravených či samostatně vytvářených viz. 

obr. vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 

vhodnou formu pro jejich prezentaci. 

Architektura. 

OSV – poznávání lidí 

VMEGS – jsme 

Evropané 

 

- k tvorbě užívá některé metody 
soudobého výtvarného umění – 

počítačová grafika, fotografie, video, 

animace. 

Kategorizace poznatků a uplatnění při 

vlastní tvorbě a interpretaci. Barevné 

kompozice geometrických tvarů, tvarová 

kompozice. 

 D – doba gotiky. 

I – práce s počítačem 

- vnímá a porovnává výsledky běžné i 

umělecké produkce, slovně vyjádří své 

postřehy a pocity 

Práce s uměleckým dílem. Experimenty s 

reprodukcemi um. děl – hledání detailu, 

základních geometrických tvarů, skládání, 

deformování, dotváření kresbou a barvou. 

VMEGS – Evropa a svět 

nás  

zajímá  

- objevujeme Evropu  

a svět 

 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova -  8. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu 

vizuálně obrazných elementů zkušeností z 

vlastního vnímání, z představ a poznání 

- uplatňuje osobitý přístup k realitě 

- užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenávání 

vizuálních zkušeností. 

Kresebné etudy. Etuda s linií jako 

výtvarným prostředkem. 

Různé typy zobrazení podhledy, 

rovnoběžné promítání). 

Praktické ověřování a postupné využívání 

kompozičních principů (dominanta, 

diagonála, zlatý řez, kontrast, harmonie) v 

experimentálních činnostech a vlastní 

tvorbě. 

  OSV – rozvoj schopností  

   poznávání  

          - kreativita 

 

- orientuje se v grafických technikách. 
Linoryt, tisk z koláže. OSV – řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 
Čj – exlibris 
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- interpretuje umělecká vizuálně obrazná 

vyjádření současnosti i minulosti; 

vychází při tom ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních 

zkušeností a prožitků. 

Práce s uměleckým dílem. Teoretické 

práce – renesance, baroko, klasicismus – 

na příkladech konkrétních výtvarných děl 

vyhledávat a srovnávat různé způsoby 

uměleckého vyjadřování. Pozorují, 

porovnávají a zařazují do historických 

souvislostí základní stavební prvky 

architektury (římsa, okno, portál, sloup, 

sgrafita, mozaika) - renesance, baroko. 

VMEGS – Jsme Evropané  

OSV – řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

D, Čj – renesance, 

baroko, klasicismus, 

romantismus 

- rozvíjí se v estetickém cítění – využívá 
dekorativních postupů 

Tematické práce – Vánoce, Velikonoce – 

jak se slaví v jiných zemích. 

Písmo, užitá grafika, reklama a propagační 

prostředky. 

VMEGS – Evropa a svět 
nás  

zajímá 

OSV-kooperace a  

kompetice 

Čj – české tradice a 

zvyky 

- správně uplatňuje techniku kresby a 

zachycuje prostor. 

Zdokonalování technik kresby – způsoby 

stínování, kontrast. 
OSV – rozvoj schopností  

poznávání 

 

- zobrazuje vlastní fantazijní představy a 

odhaluje interpretační kontext vlastního 
vyjádření, kombinuje výtvarné prostředky 

a experimentuje s nimi 

Práce s netradičními materiály. 

EnV – lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

OSV – sebepoznání a 

sebepojetí 

 

 

- správně užívá techniku malby, využívá 

texturu, míchá a vrství barvy 

Objemové vyjádření námětu barvami – 

doplňkové a lomené barvy, valéry, barvy 

podobné a příbuzné. Subjektivní 

barevná škála. 

MKV – lidské vztahy  

EnV – vztah člověka k 

prostředí 

Z – mapa světa, obal Země 

- užívá perspektivních postupů. 

Lineární perspektiva – sbíhavá, 

úběžníková. 
 

D -  renesance – objev 

perspektivy 

- k tvorbě užívá některé metody 
současného výtvarného umění a digitálních 

médií – počítačová grafika, fotografie, 

video, animace 

Výběr, kombinace a variace ve vlastní 

tvorbě. 
  

- umí využívat znalostí o základních, 

druhotných a doplňkových barvách k 

osobitému výtvarnému vyjádření 

Správná technika malby – zvládnutí 

větší plochy. Krajinářské školy 

19.stol. 

Technika akvarelu, pastel. 

 
D - hist. souvislosti 2. pol. 

19. stol. a přelomu 19. a 

20. stol. 

 

 
   Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova - 8. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- uplatňuje základní dovednosti při přípravě, 

realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího 

záměru, správně uplatňuje techniku kresby a 

zachycuje prostor 

Zdokonalování technik kresby. 
OSV – rozvoj 

schopností poznávání 
 

- správně užívá techniku malby, využívá texturu, 

míchá a vrství barvy. 

Objemové vyjádření námětu 

barvami. Subjektivní 

barevná škála. 

MKV – lidské vztahy 

EnV – vztah člověka k 

prostředí 

Z – mapa světa 

- umí využívat znalostí o základních, druhotných a 

doplňkových barvách k osobitému výtvarnému 

vyjádření. 

Správná technika malby – zvládnutí větší 

plochy. Technika akvarelu, pastel. 

EV – otevřená 

komunikace 
 

- uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i 

prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá 

jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve 

výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá 

a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké 

produkci 

Kresebné etudy. Etuda s linií jako 

výtvarným prostředkem. 

Různé typy zobrazení. 

Kompozice. 

OSV – rozvoj 

schopností poznávání     

- kreativita 

EV – iniciativa a 

tvořivost 
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- při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních 

zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro 

jejich vyjádřeni nejvhodnější prostředky a postupy; 

zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby, 

porovnává ho s výsledky ostatních; rozvíjí se v 

estetickém cítění – využívá dekorativních postupů. 

Užívá viz. obr. vyjádřeni k zaznamenávání 

vizuálních zkušeností. 

Tematické práce – Vánoce, Velikonoce 

– jak se slaví v jiných zemích. 

Písmo, užitá grafika, reklama a 

propagační prostředky. 

VMEGS – Evropa a 

svět nás zajímá 

OSV – kooperace a 

kompetice 

Čj – české tradice a zvyky 

- k tvorbě užívá některé metody současného 
výtvarného umění a digitálních médií – počítačová 

grafika, fotografie, video, animace 

Výběr, kombinace a variace ve vlastní 

tvorbě. 

EV – aktivní 

naslouchání 

I – vyhledávání 

informací na internetu 

- vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké 

produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity 

Práce s uměleckým dílem. Na 

příkladech konkrétních výtvarných děl 

vyhledávání a srovnávání různých 

způsobů uměleckého vyjadřování. 

VMEGS – Jsme 

Evropané 

OSV – řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

D, Čj – renesance, 

baroko, klasicismus, 

romantismus 

 
Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova - 9.ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- vybírá a samostatně vytváří bohatou 

škálu vizuálně obrazných elementů 

zkušeností z vlastního vnímání, z 

představ a poznání. 

- uplatňuje osobitý přístup k realitě 

Techniky kresby – tužka, perko, uhel, rudka 

Dynamická kresba. Např. kruh, koloběh vody, 

zátiší s jablky, kresba hlavy. 

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, 

prostoru a časovém průběhu (vyjádření vztahů, 

pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty). 

EnV – vztah člověka k 

prostředí 
 

- umí využívat znalostí o základních, 

druhotných a doplňkových barvách k 

osobitému výtvarnému vyjádření 

Komplementární barvy – textura. 

Symbolika barev, mísení barev, působení barev, 

vztahy mezi barvami. 

Kontrast (barevný, světelný). 

  

- orientuje se v grafických technikách – 
zvládá tisk z výšky 

Tisk z výšky, plochy, hloubky.   

- rozlišuje obsah viz. obr. vyjádření 

uměleckých projevů současnosti a 

minulosti, orientuje se v oblastech 

moderního umění 

Práce s uměleckým dílem – umění 1. pol. 20 stol. a 

2. pol. 20. stol. Např. kubismus, surrealismus, 

impresionismus. 

Seznamují se s hlavními současnými trendy 

výtvarného umění (instalace, performance, videoart, 

multimédia, akční umění, land-art) 

VMEGS – jsme 

Evropané 

- objevujeme 

Evropu svět 

D – historické souvislosti  
20. stol.  

HV – výtvarné směry 20. 

stol. promítající se v 

hudbě 

- porovnává na konkrétních příkladech 
různé interpretace viz. obr. vyjádření; 

vysvětluje své postoje k nim s vědomím 

osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových 

soudů 

Při práci s um. dílem hledají a pojmenovávají 

základní obrazotvorné prvky a kompoziční přístupy, 

porovnávají rozdíly výtvarných vyjádření (abstraktní, 

popisné, alegorické, symbolické, aj.) 

OSV – hodnoty, 

postoje, praktická 

etika 

 

- užívá viz. obr. vyjádření k zachycení 
jevů v proměnách, vývoji a ve vztazích 

Společná práce – komunikace. 

Vyjádření procesuálních a kvalitativních proměn. 

OSV – komunikace 

EnV – 

ekosystémy 

 

- užívá viz. obr, vyjádření k zachycení 

zkušeností získaných pohybem, hmatem a 
sluchem 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání 

ostatními smysly. 

Uplatňování subjektivity ve viz. obr. vyjádření. 

Převádění pocitů těla na obrazové znaky 

s hledáním vzájemných souvislostí. 

OSV – sebepoznání a 

sebepojetí 
 

- k tvorbě užívá některé metody 

současného výtvarného umění – 

počítačová grafika, fotografie, video, 

animace – a učí se s nimi zacházet 

Animovaný film – spolupráce, komunikace. 

Reklama a propagační prostředky (obaly, plakáty, 

jednotlivé propagační materiály) 

  

- užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenávání 

podnětů z představ a fantazie 
- zasazuje předměty do 

neobvyklých souvislostí, vytváří 

nové a neobvyklé 

Vytváření obrazových znaků na základě fantazie, 

kombinací představ a znalostí – rozvíjení schopnosti 

rozlišovat z jaké vrstvy představivosti znaky 

pocházejí. 

Prostorová tvorba – modelování. 

OSV – sebepoznání 

a sebepojetí 

- kreativita 

 

- zvládá zachycení pomíjivého okamžiku – 

skicování 

Práce v plenéru. Krajinomalba, frotáž EnV – vztah člověka 

k prostředí 
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Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova - 9. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a 
prezentaci vlastního tvůrčího záměru; umí využívat 

znalostí o barvách k osobitému výtvarnému 

vyjádření. 

Symbolika barev, mísení barev, působení 

barev, vztahy mezi barvami. 
  

- uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i 
prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich 

vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve výsledcích 

vlastní tvorby i tvorby ostatních; vnímá a porovnává 
jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci 

- uplatňuje osobitý přístup k realitě, zvládá zachycení 

pomíjivého okamžiku 

Techniky kresby – tužka, perko, uhel, 

rudka. Dynamická kresba. Např. kruh, 

koloběh vody, zátiší s jablky, kresba 

hlavy. 

Uspořádání objektů do celků v ploše, 

objemu, prostoru a časovém průběhu. 

Práce v plenéru, frotáž. 

EnV – vztah člověka 

k prostředí 

 

 

- při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních 

zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich 

vyjádřeni nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotí a 

prezentuje výsledek své tvorby, porovnává ho s výsledky 

ostatních; užívá viz. obr, vyjádření k zachycení 

zkušeností získaných pohybem, hmatem a sluchem 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání 

ostatními smysly. 

Uplatňování subjektivity ve viz. 

obr. vyjádření. 

OSV – sebepoznání a 

sebepojetí 

EV – otevřená 

komunikace 

 

- užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenávání podnětů z 

představ a fantazie. 

- zasazuje předměty do neobvyklých souvislostí, 
vytváří nové a neobvyklé. 

Vytváření obrazových znaků na základě 

fantazie, kombinací představ a znalostí – 

rozvíjení schopnosti rozlišovat z jaké 

vrstvy představivosti znaky pocházejí. 

Prostorová tvorba — modelování. 

OSV – sebepoznání a 

sebepojetí 

         - kreativita 

 

- k tvorbě užívá některé metody současného 

výtvarného umění – počítačová grafika, fotografie, video, 
animace – a učí se s nimi zacházet 

Animovaný film – spolupráce, 

komunikace. Reklama a propagační 

prostředky (obaly, plakáty, jednotlivé 

propagační materiály) 

EV – iniciativa a 

tvořivost 

I – vyhledávání 

informací na internetu 

- vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké 

produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity 

Při práci s um. dílem hledání a 

pojmenovávání základních 

obrazotvorných prvků, porovnávání 

rozdílů výtvarných vyjádření 

OSV – hodnoty, 

postoje, praktická 

etika 

EV – jedinečnost a 

identita člověka 

 

- slovně vyjádří své postřehy a pocity. Práce s uměleckým dílem – umění L 

pol. 20 stol. a 2. pol. 20. stol. Např. 

kubismus, surrealismus, 

impresionismus. 

Seznámení se s hlavními současnými 

trendy výtvarného umění. 

VMEGS – 

jsme 

Evropané 

- objevujeme 

Evropu a svět 

D – historické souvislosti 
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pro chlapce a dívky, přičemž skupina chlapců i dívek  

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 

Tělesná výchova 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova RVP ZV a část vzdělávacího 

obsahu oboru Výchova ke zdraví RVP ZV. 

Na I. stupni probíhá výuka společně pro chlapce a dívky. Na II. stupni probíhá výuka 

odděleně pro chlapce a dívky, přičemž skupina chlapců a dívek bývá většinou složena ze dvou tříd 

dohromady. Do druhého a třetího ročníku je zařazen plavecký výcvik, který je realizován 

Praktickou školou Valašské Meziříčí. 

Výuka probíhá v rehabilitačních místnostech v budově školy a v pronajaté tělocvičně 

a ve venkovních sportovních areálech určených zejména pro hry a atletiku. 

Předmět Tělesná výchova si klade za cíl vybudovat v žácích pocit zodpovědnosti za své 

zdraví. Tím, že jsou žáci seznámeni se základy všech běžných sportovních odvětví a vedeni 

k aktivnímu pohybu, mohou během období studia najít sportovní činnost, která jim bude blízká 

a v budoucnu jim umožní věnovat se aktivnímu pohybu. Teoretické poznatky z oblasti tréninku, 

relaxace a účinků fyzické zátěže na organismus žákům umožní i v budoucnu plánovat svou 

fyzickou aktivitu přiměřeně svým možnostem. 

Škola se pravidelně účastní sportovních soutěží v nejrůznějších odvětvích a účast je 

otevřena všem zájemcům z řad žáků školy. 

Ve výuce je rovněž kladen důraz na prevenci úrazů a význam správné životosprávy 

a správného životního stylu pro duševní zdraví.  

Výchovné a vzdělávací strategie používané k dosažení klíčových kompetencí 

Kompetence komunikativní: 

• Učitel klade důraz na individuální přístup k žákům a tím rozvíjí jejich osobní schopnosti 

a posouvá jejich limity. 

• Učitel organizuje ve výuce kolektivní hry a soutěže, tím rozvíjí zodpovědnost 

jednotlivce za výsledek práce kolektivu. 

• Učitel striktním požadavkem na dodržování sjednaných pravidel rozvíjí morálně volní 

vlastnosti žáků a respekt před danými pravidly a předpisy. 

Kompetence sociální a personální: 

• Učitel klade důraz na individuální přístup k žákům a tím rozvíjí jejich osobní schopnosti 

a posouvá jejich limity. 

• Učitel organizuje ve výuce kolektivní hry a soutěže, tím rozvíjí zodpovědnost 

jednotlivce za výsledek práce kolektivu. 

• Učitel organizuje ve výuce soutěže jednotlivců, tím rozvíjí morálně volní vlastnosti žáků 

a učí je snášet neúspěchy. 

• Učitel klade důraz na hodnocení individuálního zlepšení výkonů každého žáka a tím 

jej motivuje k práci na vlastním zdokonalení. 
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• Učitel striktním požadavkem na dodržování sjednaných pravidel rozvíjí morálně volní 

vlastnosti žáků a respekt před danými pravidly a předpisy. 

Kompetence občanské: 

• Učitel organizuje ve výuce kolektivní hry a soutěže, tím rozvíjí zodpovědnost 

jednotlivce za výsledek práce kolektivu. 

• Učitel organizuje ve výuce soutěže jednotlivců, tím rozvíjí morálně volní 

vlastnosti žáků a učí snášet neúspěchy. 

• Učitel klade důraz na hodnocení individuálního zlepšení výkonů každého žáka 

a tím jej motivuje k práci na vlastním zdokonalení. Učitel striktním požadavkem 

na dodržování sjednaných pravidel rozvíjí morálně volní vlastnosti žáků a respekt 

před danými pravidly a předpisy. 
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Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova - 1. - 5. ročník 

1. období 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 

činnost se zdravím a využívá nabízené 
příležitosti 

- význam pohybu pro zdraví  
- správné držení těla 

- zdravotně zaměřené cviky 

 Prvouka 

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo 

činnosti prováděné ve skupině: usiluje o jejich 
zlepšení 

- cvičení s náčiním 
- pohybové hry – soutěživé, štafetové, 

honící aj. - cvičení ve dvojicích 

  

- spolupracuje při jednotlivých týmových  

pohybových činnostech a soutěžích 
- proudová cvičení, překážková dráha – 

závody družstev 

- míčové hry 

  

- uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti 
při pohybových činnostech ve známých 

prostorech školy 

- vhodné oblečení a obuv 

- bezpečnost při pohybových činnostech – 

poučení o bezpečnosti v hodinách TV 

 Prvouka 

- reaguje na základní pokyny a povely k 

osvojované činnosti a jejich organizaci 
- základní tělocvičné názvosloví – 

smluvené povely a signály 
  

-adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu 

plavání, zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

základní plavecké dovednosti 

- plavecký výcvik 
  

-zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a 

bezpečnosti 
- plavecký výcvik 

  

 

2. období 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- podílí se na realizaci pravidelného pohybového 

režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; 

projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 

zlepšení úrovně své zdatnosti 

- příprava organizmu před pohybovou 

činností – uklidnění po zátěži 

- relaxační cvičení, posilovací 
cviky 

  

- zařazuje do pohybového režimu korektivní 

cvičení, především v souvislosti s jednostrannou 

zátěží nebo vlastním svalovým oslabením 

- rozvoj různých forem rychlosti, 

síly, pohyblivosti 

- koordinace pohybu, cvičení s hudbou 

- správné zvedání zátěže 

  

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojené pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her 

- pohybové hry 

- základy atletiky 
- základy gymnastiky 

- cvičení s náčiním a na nářadí  

-  základy sportovních her 

OSV – seberegulace a 

sebeorganizace 
 

- uplatňuje pravidla hygieny bezpečného 

chování v běžném sportovním prostředí; 

adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

- vhodný oděv a obuv 
- zásady bezpečného chování, 

poučení o bezpečnosti 

- bezpečná příprava a úklid nářadí a 
pomůcek  

- zásady první pomoci 

 Přírodověda 

- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 

provedení pohybové činnosti 

- měření a posuzování pohybových 
dovedností  

- měření výkonů 

- snaha o zlepšení vlastních výkonů 

 Matematika 

- jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a 

soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 

pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje 
při pohybových činnostech opačné pohlaví 

- sportovní hry, soutěže, závodivé hry 

- pomoc spoluhráčům, podpora výkonů 

ostatních – význam pojmu fair play, 

olympijské ideály 

  

- užívá při pohybové činnosti základní osvojené 
tělocvičné názvosloví; cvičí podle 

jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

- základní tělocvičné názvosloví 

- povely a signály  

- pořadová cvičení  

- vedení rozcvičky 

OSV – kooperace a 

kompetice 

• 

- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 

soutěže na úrovni třídy 

- turistická vycházka do okolí  

- soutěže družstev 
 Vlastivěda 

- zaměří základní pohybové výkony a porovná je 

s předchozími výsledky 
- atletika, běhy, skoky 

- zápis výkonů do tabulky, vyhodnocení 

výsledků, pořadí 

 Matematika 

- orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole 

i v místě bydliště; samostatně získá potřebné 

informace 

- sportovní akce na úrovni třídy, školy 

- pohybové a sportovní akce v místě 

bydliště 

 Matematika 
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Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova - 1. - 5. ročník – minimální doporučená úroveň 

1.období 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost 
- význam pohybu pro zdraví  

- správné držení těla 

- zdravotně zaměřené cviky 

 

EV – komunikace 

citů 
Prvouka 

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo 

činnosti prováděné ve skupině: usiluje o jejich 
zlepšení 

- cvičení s náčiním 

- pohybové hry  

- soutěživé, štafetové, honící aj.  

- cvičení ve dvojicích 

OSV – seberegulace 

a sebeorganizace 
 

- spolupracuje při jednotlivých týmových  

pohybových činnostech a soutěžích 

- proudová cvičení, překážková dráha  

- závody družstev 

- míčové hry 

EV – tvořivost 

v mezilidských 

vztazích 

 

- dodržuje základní zásady bezpečnosti při 

pohybových činnostech a má osvojeny základní 

hygienické návyky při pohybových aktivitách 

- vhodné oblečení a obuv 

- bezpečnost při pohybových činnostech 

- poučení o bezpečnosti v hodinách TV . 

 Prvouka 

- reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 

činnosti 

- projevuje kladný postoj k motorickému učení a 

pohybovým aktivitám 

- zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou 

orientaci podle individuálních předpokladů 

- základní tělocvičné názvosloví  

- smluvené povely a signály 

EV – akceptace 

druhého 
 

-adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní 

plavecké dovednosti 

- plavecký výcvik 

OSV – seberegulace 

a sebeorganizace 
 

 
2. období 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a 

začleňuje pohyb do denního režimu 

- příprava organizmu před pohybovou činností  

- uklidnění po zátěži, relaxační cvičení 

  

- zařazuje do pohybového režimu korektivní 

cvičení v souvislosti s vlastním svalovým 

oslabením 

- rozvoj různých forem rychlosti, síly, 

pohyblivosti  

- koordinace pohybu, cvičení s hudbou 

- správné zvedání zátěže 

EV – pozitivní 

hodnocení druhých 

 

-zdokonaluje základní pohybové dovednosti 

podle svých pohybových možností a schopností 

- pohybové hry, základy atletiky, základy 

gymnastiky 

- cvičení s náčiním a na nářadí  

- základy sportovních her 

OSV – seberegulace 

a sebeorganizace 

 

- uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro 

provádění zdravotně vhodné a bezpečné 

pohybové činnosti 

- vhodný oděv a obuv 

- zásady bezpečného chování, poučeni o 

bezpečnosti 

-základní zásady první pomoci 

EV – komunikace 

citů 

Přírodověda 

- reaguje na pokyny k provádění vlastní 

pohybové činnosti 

- posuzování pohybových dovedností  

- rozvoj pozornosti při zadávání úkolů 

EV – sebepojetí  

- dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play  

- zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový 

projev a správné držení těla 

- zvládá podle pokynu základní přípravu 

organismu před pohybovou činností i uklidnění 

organismu po ukončení činnosti a umí využívat 

cviky na odstranění únavy 

- sportovní hry, soutěže, závodivé hry 

- pomoc spoluhráčům, podpora výkonů 

ostatních – význam pojmu fair play, 

olympijské ideály 

- snaha o zlepšení vlastních výkonů 

EV – akceptace 

druhého 

 

- užívá při pohybové činnosti základní osvojené 

tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého 

nákresu, popisu cvičení 

- základní tělocvičné názvosloví 

-  povely a signály 

 
OSV – kooperace a 

kompetice 

 

- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy 

- turistická vycházka do okolí  

- soutěže družstev  

Vlastivěda 

- změří základní pohybové výkony a porovná je 

s předchozími výsledky 

- atletika, běhy, skoky 

- zápis výkonů do tabulky, vyhodnocení 

výsledků, pořadí 

 

Matematika 

- orientuje se v informačních zdrojích o 

pohybových aktivitách a sportovních akcích ve 

škole i v místě bydliště; samostatně získá 

potřebné informace 

- sportovní akce na úrovni třídy, školy 

- pohybové a sportovní akce v místě bydliště  

Informatika 
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Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova - 6. - 9. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 

nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

- aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu, některé pohybové 

činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním 

účelem 

Činnosti ovlivňující zdraví 

Význam pohybu pro zdraví 

- tělesná výchova a sport dívek a chlapců, věkové 
kategorie 

- rekreační a výkonnostní sport 

OSV – řešení problémů 

a rozhodovací 

dovednosti 

Výchova ke zdraví 

- upraví pro vlastní potřebu a vhodně použije 

konkrétní kondiční programy 

- využívá vhodné soubory cvičení pro tělesnou 

a duševní relaxaci, v zátěžových situacích 

uplatňuje osvojené způsoby regenerace 

- organizuje svůj pohybový režim a využívá v 

souladu s pohybovými předpoklady, zájmy a 

zdravotními potřebami vhodné a dostupné 

pohybové aktivity 

samostatně se připraví před pohybovou 

činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 

zatěžovanými svaly 

Zdravotně orientovaná zdatnost, její složky, 

kondiční programy 

- význam kondičního cvičení 

- individuální pohybový režim 

- motivační cvičení 

- relaxační cvičení 

- posilovací cvičení 

- únava, zátěž, regenerace, dechová cvičení 

- organismus a pohybová zátěž 

- organizace a bezpečnost 

- způsoby kontroly účinnosti  

sportovního zatížení 

OSV – seberegulace a 

sebeorganizace 
Výchova ke zdraví 

- projevuje odolnost vůči výzvám k 

sebepoškozujícímu chování a rizikovému 

životnímu stylu 

- odmítá drogy a jiné škodliviny jako 

neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; 

upraví pohybovou aktivitu vzhledem k 

údajům o znečištění ovzduší 

Zdravotně orientovaná zdatnost – péče o sebe 

sama 

- předcházení zátěžovým situacím, stresům 

- zvládání zátěžových situací 

- relaxace 

- celková péče o zdraví 

OSV – seberegulace a 

sebeorganizace 
Výchova ke zdraví 

- ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně 

orientované zdatnosti a svalové 

nerovnováhy 

- použije vyrovnávací cvičení zaměřené na 

kompenzaci jednostranného zatížení, na 

prevenci a korekci svalové nerovnováhy 

Prevence a korekce jednostranného zatížení a 

svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační a 

vyrovnávací cvičení 

- rozcvičení – základní typy 

- cviky vhodné a nevhodné k rozcvičení 

- zdravotní význam správného držení těla 

OSV – seberegulace a 

sebeorganizace  

- poskytne první pomoc při sportovních či 

jiných úrazech i v nestandardních 

podmínkách 

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 

méně známém prostředí sportovišť, 

přírody, silničního provozu; předvídá 

možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim 

svou činnost 

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech, 

první pomoc při TV a sportu v běžném i 

nestandartním prostředí a různých klimatických 

podmínkách 

 
Výchova ke zdraví 

Přírodopis 

- provádí osvojované pohybové dovednosti 

na úrovni individuálních předpokladů 

- zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti, tvořivě je aplikuje ve hře, 

soutěži, při rekreačních činnostech a usiluje 

o své pohybové sebezdokonalování 

- posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 

možné příčiny 

- respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a 

jiné pohybové rozdíly a přizpůsobí svou 

pohybovou činnost schopnostem 

sportujících 

Pohybové hry 

- přípravná, kondiční, koordinační, tvořivá a 

estetická cvičení 

- pohybové dovednosti a pohybový výkon 

- pohybové dovednosti zaměřené na 

rychlostní, silové, vytrvalostní a 

pohybové předpoklady 

- způsoby kontroly účinnosti cvičení 

- pohybové odlišnosti a handicapy 

- věkové, pohlavní, výkonnostní 

- kondiční a estetické formy cvičení s hudbou 

- aerobik 

- cvičení se švihadlem 
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- provádí osvojované pohybové dovednosti 

na úrovni individuálních předpokladů 

- posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 

možné příčiny 

- užívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence 

- sleduje určené prvky pohybové činnosti a 

výkony, eviduje je a vyhodnotí 

Gymnastika 

- organizace a bezpečnost, vhodná výstroj, 

hygiena 

- technika a dopomoc 

- názvosloví, kultivace pohybu 

- akrobacie – kotouly, modifikace, vazby; 

stoje, vazby; přemet stranou s oddáleným 

dohmatem; rovnovážné polohy a postoje 

- kladina – náskoky, seskoky; chůze, poskoky; 

rovnovážné stoje s pohybem paží 

- hrazda – náskok do vzporu, zákmihem seskok; 

sešin; výmyk odrazem jednonož nebo obounož; 

podmet 

- přeskoky – přeskok přes kozu 

- kruhy dosažné – svis vznesmo, svis 

- střemhlav; v hupu, při záhupu seskok 

- šplh na laně a na tyči 

  

- provádí osvojované pohybové dovednosti  
na úrovni individuálních předpokladů 

- posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 
možné příčiny 

- sleduje určené prvky pohybové činnosti a 

výkony, eviduje je a vyhodnotí 
- zpracuje naměřená data a informace o 

pohybových aktivitách a podílí se na jejich 

prezentaci 

Atletika 

- rychlostní a vytrvalostní běh 

- štafetový běh 

- vrh koulí 

- skok vysoký 

-skok daleký 

- trojskok z místa 

- hod míčkem 

- hod raketkou 

 Fyzika  

Matematika 

- užívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 

časopisů, uživatele internetu 

- provádí osvojované pohybové dovednosti  

na úrovni individuálních předpokladů 

- posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 

možné příčiny 

- 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 

Sportovní hry – basketbal, florbal, fotbal, futsal, 

volejbal, badminton, softbal 

- herní činnosti jednotlivce 

- herní kombinace – základy 

- průpravné hry 

- hra se zjednodušenými pravidly 

- hry bez zjednodušených pravidel 

- kondiční trénink 

- pravidla 

OSV – komunikace 

- kooperace         

a  

kompetice 

- řešení  

problémů a  

rozhodovací 

dovednosti 

MV – práce v 

realizačním týmu 

 

- volí a používá pro osvojené pohybové 

činnosti vhodnou výstroj a výzbroj, správně ji 
ošetřuje 

Sportovní výzbroj a výstroj 

- účelnost, funkčnost 

- bezpečnostní prvky 

- finanční dostupnost, kvalita 

- příprava a úklid nářadí, základní údržba cvičiště 

  

- zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché 

turnaje, závody, turistické akce na úrovni 

školy; spolurozhoduje osvojované hry a 
soutěže 

Organizace sportovních akcí a pohybových 

činností 

OSV – komunikace 

          - kooperace 

- řešení  

problémů a  

rozhodovací 

          dovednosti 

 

- užívá s porozuměním názvosloví, gesta, 

signály, značky na úrovni cvičence, vedoucího 

pohybových činností a organizátora soutěží 

Komunikace v TV 

- názvosloví 

- gesta, signály a vzájemná komunikace 

OSV – komunikace  

- respektuje pravidla osvojovaných sportů 

- rozhoduje, spolurozhoduje utkání 

soutěže 

Pravidla osvojovaných pohybových činností 
- základní pravidla her, soutěží a závodů 
-  fair play jednání  
- měření výkonů a pohybových dovedností 
- vyhodnocení výsledků  

OSV – komunikace 

         - kooperace 

- řešení  

problémů a  

rozhodovací 

           dovednosti 
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- aktivně naplňuje ve školních podmínkách 
základní olympijské myšlenky – čestné 

soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k 

opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 
- odmítá drogy a jiné škodliviny jako 

neslučitelné se sportovní etikou a zdravím 

- respektuje práva a povinnosti vyplývající z 
různých sportovních rolí, jedná na úrovni dané 

role, spolupracuje ve prospěch družstva 

Olympismus 

- fair play – spolupráce ve sportu 

- pomoc soupeři a handicapovaným 

- odmítání podpůrných látek a ochrana přírody 

- úspěchy našeho sportu 

- významní sportovci a soutěže 

OSV – mezilidské 
vztahy 

- hodnoty, postoje, 

praktická etika 

Výchova k občanství 

Výchova ke zdraví 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova -  6. - 9. ročník minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- usiluje o zlepšení a udržení úrovně 

pohybových schopností a o rozvoj pohybových 

dovedností základních sportovních odvětví 

včetně zdokonalování základních lokomocí 

Činnosti ovlivňující zdraví 

Význam pohybu pro zdraví 

- tělesná výchova a sport dívek a chlapců, 

věkové kategorie 

- rekreační a výkonnostní sport 

OSV – řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

Výchova ke zdraví 

- připraví se na pohybovou činnost a její  

ukončení; využívá základní kompenzační  

a relaxační techniky k překonání únavy 

Zdravotně orientovaná zdatnost, její složky, 

kondiční programy 

- význam kondičního cvičení 
- individuální pohybový režim 

     - motivační cvičení 

- relaxační cvičení 
- posilovací cvičení 

- únava, zátěž, regenerace, dechová cvičení 

- organismus a pohybová zátěž 
- organizace a bezpečnost 

OSV – 

seberegulace a 

sebeorganizace 

Výchova ke zdraví 

- odmítá drogy a jiné škodliviny jako  

neslučitelné se zdravím a sportem 
- vhodně reaguje na informace o znečištění 

ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity 

Zdravotně orientovaná zdatnost – péče o sebe 

sama 

- předcházení zátěžovým situacím, stresům 

- zvládání zátěžových situací 

- relaxace 

- celková péče o zdraví 

OSV – 

seberegulace a 

sebeorganizace 

Výchova ke zdraví 

- chápe zásady zatěžování; jednoduchými 

zadanými testy změří úroveň své tělesné 

zdatnosti 

- použije vyrovnávací cvičení zaměřené na 
kompenzaci jednostranného zatížení, na prevenci 

a korekci svalové nerovnováhy 

Prevence a korekce jednostranného zatížení a 

svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační 

a vyrovnávací cvičení 

- rozcvičení – základní typy 

- cviky vhodné a nevhodné k rozcvičení 

- zdravotní význam správného držení těla 

OSV – 

seberegulace a 

sebeorganizace 

 

uplatňuje základní zásady poskytování první 

pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného 

- uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v 

silničním provozu 

Hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech, první pomoc při TV a sportu v 

běžném i nestandartním prostředí a různých 

klimatických podmínkách 

 Výchova ke zdraví 

Přírodopis 

- zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti 

a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních 

činnostech 

- posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti, označí příčiny nedostatků 

Pohybové hry 

- přípravná, kondiční, koordinační, tvořivá a 
estetická cvičení 

- pohybové dovednosti a pohybový výkon 

- pohybové dovednosti zaměřené na 

rychlostní, silové, vytrvalostní a pohybové 

předpoklady 

- způsoby kontroly účinnosti cvičení 

- pohybové odlišnosti a handicapy 

- věkové, pohlavní, výkonnostní 
- kondiční a estetické formy cvičení s hudbou 

- aerobik 

- cvičení se švihadlem 

- tvorba sestav, složitější krokové vazby s 

pohybem rukou 

EV – fair play  
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- zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti a aplikuje je v soutěži, při 

rekreačních činnostech 

- posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí příčiny nedostatků 

- užívá osvojovanou odbornou terminologii  

na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka 

- sleduje určené prvky pohybové činnosti a 

výkony a vyhodnotí je 

Gymnastika 

- organizace a bezpečnost, vhodná výstroj, 

hygiena 

- technika a dopomoc 

- názvosloví, kultivace pohybu 

- akrobacie – kotouly, stoje, přemet stranou, 

rovnovážné polohy a postoje 

- lavička – náskoky, seskoky; chůze, poskoky; 

rovnovážně stoje s pohybem paží 

- přeskoky – přeskok přes kozu 

 

  

- zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a aplikuje je v soutěži, při 

rekreačních činnostech 
- posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti, označí příčiny nedostatků 

- sleduje určené prvky pohybové činnosti a 

výkony a vyhodnotí je 

Atletika 

- rychlostní a vytrvalostní běh 

- skok daleký 

- hod míčkem 

 

EV – asertivní chování Fyzika 

Matematika 

- zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech 
- posoudí provedení osvojované 

pohybové činnosti, označí příčiny 

nedostatků 
- užívá osvojovanou odbornou 

terminologii na úrovni cvičence, 

rozhodčího, diváka 
- 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 

Sportovní hry – basketbal, florbal, fotbal,  

- herní činnosti jednotlivce 

- herní kombinace -  základy 

- průpravné hry 

- hra se zjednodušenými pravidly 

- hry bez zjednodušených pravidel 

- kondiční trénink 

- pravidla 

OSV – komunikace 
- kooperace a  

kompetice 

- řešení problémů  

a rozhodovací  

dovednosti 

MV – práce v 

realizačním týmu 

 

- používá pro osvojené pohybové činnosti 

vhodnou výstroj a výzbroj 

Sportovní výzbroj a výstroj 

- účelnost, funkčnost 

- bezpečnostní prvky 

- finanční dostupnost, kvalita 

- příprava a úklid nářadí, základní údržba cvičiště 

  

- spolurozhoduje osvojované hry a soutěže Organizace sportovních akcí a pohybových 

činností 

OSV – komunikace 

- kooperace 

- řešení problémů  

a rozhodovací  

dovednosti 

 

- respektuje pravidla osvojovaných sportů 

- spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 
Pravidla osvojovaných pohybových činností 

- základní pravidla her, soutěží a závodů 

- fair play jednání 

- měření výkonů a pohybových dovedností 
- vyhodnocení výsledků 

OSV – komunikace 
- kooperace 

- řešení problémů a  

rozhodovací  

dovednosti 

 

- naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky — čestné soupeření, 

pomoc handicapovaným, respekt k opačnému 

pohlaví, ochranu přírody při sportu 

- odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné 

se zdravím a sportem 

Olympismus 

- fair play – spolupráce ve sportu 

- pomoc soupeři a handicapovaným 

- odmítání podpůrných látek a ochrana přírody 

- úspěchy našeho sportu 

- významní sportovci a soutěže 

  
OSV – mezilidské 
vztahy 

- hodnoty, postoje, 

praktická etika 

Výchova k občanství 

Výchova ke zdraví 
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Výchova ke zdraví 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku 

s časovou dotací 1 hodina týdně. Jeho náplň vychází z obsahu vzdělávací oblasti „Člověk 

a zdraví". Využívá také dovedností získaných v předmětech Přírodopis a Občanská 

výchova. Průřezové téma „Osobnostní a sociální výchova" je celé zařazeno jako jedna 

z hlavních náplní předmětu. Částečně jsou v obsahové náplni také integrována průřezová 

témata „Multikulturní výchova" a „Mediální výchova". Výuka probíhá převážně 

v kmenové třídě, třída není na výuku dělená. 

Předmět Výchova ke zdraví umožňuje žákům 
• poznávat zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu 
• chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální pohody a být za ně 
      zodpovědný 
• poznávat člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života 

na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů 
i na kvalitě prostředí 

• získávat základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví 
prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 

• využívat osvojené preventivní postupy k ovlivňování zdraví v denním režimu, 
k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví 
v každé životní situaci 

• propojovat činnosti a jednání související se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se 
základními etickými a morálními postoji a s volním úsilím 

• chápat zdatnost, dobrý fyzický vzhled i duševní pohodu jako významný předpoklad 
při výběru profesní dráhy, partnera i společenských činností 

• zapojit se aktivně do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 
prospěšných činností ve škole i ve svém okolí 

• upevnit si hygienické, stravovací i pracovní návyky 
• rozvíjet dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit 

vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích 
• porozumět sobě samému i druhým, zvládat vlastní chování a utvářet dobré 

mezilidské vztahy 
• rozvíjet základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce 
• získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktu) 

Nejčastěji používané formy realizace předmětu 

• frontální výuka – rozhovory, přednášky, frontální experimenty 

• skupinová práce a práce ve dvojicích 

• individuální práce 

• práce s pracovními listy 

• práce s textem 

• projektová práce 

• dotazníky 
• hry 
• výuka prožitkem, dramatizace 
• besedy 
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Výchovné a vzdělávací strategie používané k dosažení klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

• snažíme se o individuální přístup k žákům 

• umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost 
• pobízíme žáky ke kladení dotazů 

• pracujeme s různými zdroji informací, podněcujeme žáky k samostatnému 

vyhledávání informací a jejich prezentaci 
• vedeme žáky k sebehodnocení 

• zařazujeme práci s různými studijními materiály — texty z učebnic a jiných 

zdrojů, obrazový materiál, video, internet 

Kompetence k řešení problémů 

• vedeme žáky k hledání různých řešení problémů a k jejich obhájení 
• motivaci k řešení provádíme různými problémovými úlohami z praktického  
        života 

• snažíme se o to, aby žáci sami uměli vyhledávat a třídit informace z různých zdrojů 

a správně je využít 

• příležitostně žáky zapojujeme do soutěží 

• s chybou žáků pracujeme jako s příležitostí, jak najít cestu ke správnému řešení 

Kompetence komunikativní 

• vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky i s dospělými 

• učíme žáky argumentovat, obhájit svůj názor, naslouchat názoru druhých 

• vedeme žáky k rozvoji vzájemné komunikace, spolupráce a řešení problémů 

• do výuky začleňujeme metody kooperativního učení, jejich prostřednictvím 

vedeme žáky ke vzájemné spolupráci 

Kompetence sociální a personální 

• využíváme skupinovou práci žáků, snažíme se žáky naučit účinně spolupracovat, 

komunikovat ve skupině, dohodnout se na společném řešení problému 

• usilujeme o to, aby se každý žák do práce skupiny zapojil podle svých schopností 

a cítil svou důležitost pro práci skupiny 
• klademe důraz na vzájemnou pomoc 

• umožňujeme, aby si žáci vzájemně sdělovali své pocity 

Kompetence občanské 

• seznamujeme žáky se základy rodinného práva 

• řešíme problémové úlohy týkající se fungování rodiny v právním řádu 

Kompetence pracovní 

• vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení, k posouzení svých reálných  

       možností 

• procvičujeme s žáky potřebné dovednosti týkající se profesní orientace 
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Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví - 8. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- vysvětlí role členů komunity (rodiny) a uvede 

příklady pozitivního a negativního vlivu 

rodinného prostředí na kvalitu sociálního klimatu 
z hlediska prospěšnosti zdraví 

Složení rodiny, práva a 

povinnosti členů rodiny 

Vliv rodinného prostředí na 

rozvoj osobnosti, pozitivní a 

negativní ovzduší v rodině 

OSV – mezilidské vztahy 

- kreativita 

- komunikace 
- hodnoty, postoje, 

praktická etika  

- řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Vko – občanská práva a 

povinnosti, právní řád 

- přispívá k utváření dobrých mezilidských 

vztahů v komunitě 
Komunikace v komunitě – 

komunikace neverbální a 

verbální, užívání otevřených a 

uzavřených otázek 

OSV — mezilidské vztahy 

- kreativita 

- komunikace 
- hodnoty, postoje, prak. 

etika  

- řešení problémů a rozh. 

dov. 

 

- vysvětlí, jaký typ uspořádání bytu je v určité  
situaci nejlepší z hlediska udržení zdraví 

Uspořádání bytu, estetika 

bytových prostor 

 Vv – teplé a studené 

barvy, doplňkové barvy 

- vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním, sociálním, seberealizačním, 

citovým a duchovním zdravím; vysvětlí vztah 

mezi uspokojováním základních lidských potřeb a 
hodnotou zdraví 

- projevuje odpovědný vztah k sobě samému a 

pravidlům zdravého životního stylu 
- vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 

diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 

nejbližším okolí 

Zdraví, 6 druhů zdraví a jejich 

vzájemné souvislosti 

Odpovědnost za zdraví, péče o 

zdraví, sestavování vlastních 

programů péče o zdraví 

Vlivy vnějšího a vnitřního 

prostředí na zdraví – kvalita 

ovzduší a vody, hluk, osvětlení, 

teplota 

OSV – seberegulace a 

sebeorganizace 

- psychohygiena 

- řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

- hodnoty, postoje, praktická 

etika 

 

- projevuje odpovědné chování v rizikových 

situacích silniční a železniční dopravy, aktivně 

předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 

bezpečí; uplatňuje osvojené dovednosti 
komunikační obrany proti manipulaci a agresi 

Rizika silniční a železniční 

dopravy, vztahy mezi účastníky 

silničního provozu vč. zvládání 

agresivity, postup v případě 

dopravní nehody (tísňové volání, 

zajištění bezpečnosti) 

  

- je si vědom toho, že režim dne má vliv na 

únavu 

Režim dne OSV – seberegulace a  

sebeorganizace 

- psychohygiena 

 

- samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti k 

regeneraci organismu, překonávání únavy a 

předcházení stresovým situacím 

Únava a stres OSV – seberegulace a 

sebeorganizace 

- psychohygiena 

Tv – aktivity vhodné k 

relaxaci 

- projevuje odpovědný vztah k sobě samému  

Osobnost – vysvětlení pojmu, 

povahové vlastnosti pozitivní a 

negativní, sebepoznávání a 

sebeovlivňování 

Jak rozvíjet vlastní osobnost 

(formování) 

OSV – rozvoj schopností  

poznávání  

- sebepoznávání a  

sebepojetí 

- seberegulace a  

sebeorganizace 

- hodnoty, postoje,  

praktická etika 

 

- dává do souvislosti složení stravy a způsob 

stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v 
rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací 

návyky 

- svěří se se zdravotním problémem a v případě 
potřeby vyhledá odbornou pomoc 

Vliv výživy a způsob stravování 

na zdravotní stav lidí 

Výživová hodnota potravy, tuky a 

cukry obsažené v potravě 

Energetická potřeba organismu 

Cholesterol v potravě 

Návrhy jídelníčků 

Poruchy příjmu 

potravy 

 P – biologie člověka 
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- 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 

- respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky 

- vyhodnotí na základě svých znalostí a 

zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků 

- projevuje odpovědné chování v situacích 

ohrožení zdraví a osobního bezpečí, v případě 

- potřeby poskytne adekvátní první pomoc 

Vztahy mezi lidmi a k druhému 

pohlaví 

Kamarádství, přátelství, druhy 

lásek, vztahy mezi spolužáky 

Řešení konfliktů ve vztazích, 

šikana, bezpečné chování vůči 

svým vrstevníkům 

OSV – poznávání lidí 

- mezilidské vztahy 

- komunikace 
- řešení problémů a  

rozhodovací dovednosti 

- hodnoty, postoje,  

praktická etika 

MKV – lidské vztahy 

 

- uvádí do souvislostí zdravotní a 

psychosociální rizika spojená se zneužíváním 

návykových látek (tabáku) 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 

Různé druhy závislostí se 

zaměřením na tabák 

Rizika zneužívání návykových 

látek, dopad na zdraví jedince 

Modelové situace zaměřené na 

nácvik způsobů odmítání cigarety 

Pozitivní cíle a hodnoty v životě 

OSV – seberegulace a  

sebeorganizace 

- řešení problémů a  

  rozhodovací 

dovednosti 

- hodnoty, postoje,  

praktická etika 

 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví - 8. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- chápe význam dobrého soužití mezi 

vrstevníky i členy rodiny 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití – 

vztahy ve dvojici – kamarádství, 

přátelství, láska, partnerské vztahy, 

manželství a rodičovství 

Osobnostní a sociální rozvoj 

-sebepoznání a sebepojetí 

-vztah k sobě samému, k druhým 

lidem 

OSV -  mezilidské vztahy 

     - kreativita 

     - komunikace 

    - hodnoty, postoje, praktická       

      etika 

    - řešení problémů a    

      rozhodovací dovednosti 

EV -  rodina 

Vko – občanská práva a 

povinnosti, právní řád 

- uvědomuje si základní životní potřeby a jejich 

naplňování ve shodě se zdravím 

- respektuje zdravotní vztah svůj i svých 

vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o 

aktivní podporu zdraví 

 

Změny v životě člověka a jejich 

reflexe  

– dětství, puberta, dospívání – 

tělesné, duševní a společenské 

změny 

-sexuální dospívání a reprodukční 

zdraví 

-prevence rizikového sexuálního 

chování  

Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 

-stres a jeho vztah ke zdraví 

-kompenzační, relaxační a 

regenerační techniky k překonání 

únavy, stresových reakcí a 

k posilování duševní odolnosti 

Podpora zdraví 

-podpora zdraví a její formy 

-prevence a intervence 

Osobnostní a sociální rozvoj 

-psychohygiena v sociální dovednosti 

pro předcházení a zvládání stresu, 

hledání pomoci při problémech 

 

OSV -  seberegulace a     

           sebeorganizace 

         - psychohygiena 

EV – asertivní chování 

      - uplatnění komplexní 

        prosociálnosti 

      -aktivní naslouchání 

      -otevřená komunikace 

 

           

 

P – biologie člověka 

- projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve 

styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, 

hodnoty a zájmy 

- uplatňuje způsoby bezpečného chování v 

konfliktních a krizových situacích a v případě 

potřeby vyhledá odbornou pomoc; vyhledá a 

použije jejich telefonní čísla 

 

Zdravý způsob života a péče o zdraví 

-ochrana před přenosnými i 

nepřenosnými chorobami, 

chronickým onemocněním a úrazy 

-bezpečné způsoby chování (nemoci 

přenosné pohlavním stykem, 

HIV/AIDS) 

 

OSV – poznávání lidí 

EV – akceptace druhého 

      - úcta k lidské osobě 

      -etické hodnoty 
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-dává do souvislosti zdravotní a psychosociální 

rizika spojená se zneužíváním návykových látek 

a provozováním hazardních her 

-uplatňuje osvojené sociální dovednosti při 

kontaktu se sociálně patologickými jevy 

Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 

-autodestruktivní závislosti (alkohol, 

aktivní a pasivní kouření, drogy, 

patologické hráčství) 

OSV -  rozvoj schopností 

poznávání  

- sebepoznávání a sebepojetí 

 

 

- dodržuje správné stravovací návyky a v rámci 

svých možností uplatňuje zásady správné 

výživy a zdravého stravování 

- svěří se se zdravotním problémem 

Zdravý způsob života a péče o 

zdraví 

-výživa a zdraví – zásady zdravého 

stravování, vliv životních podmínek 

a způsobu stravování na zdraví 

- tělesná a duševní hygiena – zásady 

osobní, intimní a duševní hygieny 

 

OSV – kooperace a komunikace 

EV -  já – potenciální vzor pro 

       druhé 

       -pozitivní vzory vs. 

        pochybné idoly 

P -  biologie člověka 

- zaujímá odmítavé postoje ke všem formám 

brutality a násilí 

Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 

-skryté formy a stupně 

individuálního násilí a zneužívání 

-šikana, kyberšikana 

-sexuální kriminalita 

OSV -  poznávání lidí 

- mezilidské vztahy 

- komunikace 

- řešení problémů a  

rozhodovací dovednosti 

- hodnoty, postoje, praktická  

etika  

MKV -  lidské vztahy 

MV – fungování a vliv médií ve 

společnosti 

 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví - 9. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- vysvětlí role jednotlivých členů v 

manželství, v rodině, uvede příklady 

pozitivního a negativního vlivu 

rodinného prostředí na kvalitu sociálního 

klimatu z hlediska prospěšnosti zdraví 

Zákon o rodině, adopce, adopce na 

dálku, pomáhající a prosociální chování 
OSV – mezilidské vztahy Vko – právní řád 

- projevuje odpovědné chování v 

rizikových situacích 
- uplatňuje adekvátní způsoby chování a 

ochrany v modelových situacích 

ohrožení, nebezpečí i mimořádných 

událostí 

Druhy a příklady mimořádných událostí, 

jak poznáme hrozící nebezpečí 

Evakuace, evakuační zavazadlo, 

vzájemná pomoc obyvatel 

 Z, P – živelné pohromy 

- usiluje v rámci svých možností a 

zkušeností o aktivní podporu zdraví 

- dobrovolně se podílí na programech 

podpory zdraví v rámci školy i obce 

Denní stravovací režim žáka, hodnocení 

jídelníčku doma a mimo domov (např. ve 

škole) 

  

- vyhodnotí na základě svých znalostí 

a zkušeností možný manipulativní vliv 

médií 

Pozitivní a negativní úloha reklamy 
MV – fungování a vliv médií 

ve společnosti 
 

- projevuje odpovědný vztah k sobě 

samému 

Sebepoznání a sebeovlivňování, já jako 

zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj 

informací o mně, můj vztah ke mně 

samému, zdravé a vyrovnané sebepojetí, 

regulace vlastního jednání, dovednosti 

pro dobrý vztah k sobě samému 

OSV – rozvoj schopností  

poznávání 

- sebepoznávání a  

sebepojetí 

- seberegulace a  

sebeorganizace  

- psychohygiena 

- komunikace 

 

- vysvětlí role členů třídy a uvede příklady 

pozitivního a negativního vlivu na kvalitu 

sociálního klimatu 

Vzájemné poznávání se ve třídě, rozvoj 

pozornosti vůči odlišnostem a hledání 

výhod v odlišnostech 

MKV – lidské vztahy  

http://např.ve/
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- projevuje odpovědný vztah k vlastnímu 
dospívání 

- respektuje změny v období dospívání, 

vhodně na ně reaguje, kultivovaně se chová 
k opačnému pohlaví 

- respektuje význam sexuality v souvislosti 

se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními 
životními cíli 

- projevuje odpovědné chování v situacích 

ohrožení osobního bezpečí, v případě 
potřeby poskytne pomoc 

Vztahy k druhému pohlaví 

Mužské a ženské pohlavní ústrojí, 

pohlavní funkce, těhotenství, mateřství 

Způsoby chování v krizových situacích, 

linky důvěry, dětská krizová centra, 

integrovaný záchranný systém, telefonní 

čísla tísňového volání 

OSV – komunikace 
    - hodnoty, postoje,    

      praktická etika 

P – biologie člověka 

- projevuje odpovědné chování v situacích 
ohrožení osobního bezpečí, v případě 

potřeby poskytne pomoc 

- uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení i 

nebezpečí 

Nebezpečí komunikace prostřednictvím 

elektronických médií, sebeochrana a 

vzájemná pomoc v rizikových situacích a 

v situacích ohrožení 

Zbraně, nebezpečný internet, násilné 

chování 

  

- dává do souvislosti zdravotní a 

psychosociální rizika spojená se 

zneužíváním alkoholu, 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 i druhému 

• projevuje odpovědné chování v situacích 

ohrožení zdraví 

Rizika zneužívání návykových látek, 

dopad na sociální sféru 

Problematika alkoholismu – příčiny, 

mechanismy vzniku rozvoje závislosti 

na alkoholu 

Zákony vztahující se ke konzumaci či 

zneužívání alkoholu 

OSV – řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 
 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví - 9. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

- chová se odpovědně při mimořádných 

událostech a prakticky využívá základní 
znalosti první pomoci při likvidaci následků 

hromadného zasažení obyvatel 

- uplatňuje způsoby bezpečného chování 
v konfliktních a krizových situacích a v 

případě potřeby vyhledá odbornou pomoc; 
vyhledá a použije jejich telefonní čísla 

Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 

-ochrana člověka za 
mimořádných událostí 

(klasifikace mimořádných 

událostí, varovný signál, 

evakuace, činnost po mimořádné 

události) 

-manipulativní reklama 

informace – reklamní vlivy 

EV – základy neverbální 

komunikace 

       -podpora pozitivního působení 

televize a médií 

Z, P -  živelné pohromy 

- dodržuje správné stravovací návyky a v rámci 

svých možností uplatňuje zásady správné 

výživy a zdravého stravování 

Zdravý způsob života a péče o 

zdraví 

-zásady zdravého stravování 

-specifické druhy výživy 

-poruchy příjmu potravy  

EV – sebepojetí  

- chápe význam dobrého soužití mezi 

vrstevníky i členy rodiny 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

– vztahy a pravidla soužití 

v prostředí komunity (rodina, 

škola, vrstevnická skupina, 

bydliště) 

Osobnostní a sociální rozvoj-

sebepoznání, já jako zdroj 

informací o sobě, druzí jako zdroj 

informací o mně, můj vztah ke mně 

samému, zdravé a vyrovnané 

sebepojetí; vzájemné poznávání se 

ve třídě, mezilidské vztahy, 

komunikace a kooperace 

OSV -  rozvoj schopností  

poznávání 

- sebepoznávání a sebepojetí 

- seberegulace a  

sebeorganizace  

- psychohygiena 

- komunikace 

EV – jedinečnost a identita 
člověka 
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- respektuje zdravotní vztah svůj i svých 

vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o 

aktivní podporu zdraví 
 

Zdravý způsob života a péče o 

zdraví 

-tělesná a duševní hygiena 

(otužování, význam pohybu pro 

zdraví, režim dne) 

-ochrana před chronickými 

nepřenosnými chorobami a před 

úrazy (preventivní a léčebná péče, 

chování v situacích úrazu a život 

ohrožujících stavů) 

Způsoby chování v krizových 

situacích, linky důvěry, dětská 

krizová centra, integrovaný 

záchranný systém, telefonní čísla 

tísňového volání 

OSV -  komunikace 

- hodnoty, postoje,  

praktická etika 

P -  biologie člověka 

- projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve 
styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, 

hodnoty a zájmy 

- svěří se se zdravotním problémem 

Změny v životě člověka a jejich 

reflexe  

-sexuální dospívání a reprodukční 

zdraví 

-předčasná sexuální zkušenost 

-prevence rizikového sexuálního 

chování 

-poruchy pohlavní identity 

Hodnota a podpora zdraví 

-podpora zdraví a její formy – 

působení na změnu kvality prostředí 

a chování jedince, odpovědnost 

jedince za zdraví  

EV -  pozitivní hodnocení druhých 
      - sexuální zdraví 

 

- uplatňuje způsoby bezpečného chování v 

sociálním kontaktu s vrstevníky, při 

komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních 

a krizových situacích a v případě potřeby 

vyhledá odbornou pomoc; ví o centrech 

odborné pomoci, vyhledá a použije jejich 

telefonní čísla 

- zaujímá odmítavé postoje ke všem formám 

brutality a násilí 

Rizika ohrožující zdraví a 

jejich prevence 

-formy sexuálního zneužívání 

dětí 

-komunikace se službami 

odborné pomoci – praktické 

dovednosti 

 

EV – základní prvky 

verbální komunikace 

v mezilidských vztazích 

 

- uplatňuje osvojené sociální dovednosti 
při kontaktu se sociálně patologickými 

jevy 

- v případě potřeby vyhledá 

odbornou pomoc; ví o centrech 

odborné pomoci, vyhledá a použije 

jejich telefonní čísla 

-bezpečné chování a komunikace – 

komunikace s vrstevníky a 

neznámými lidmi, bezpečný pohyb 

v rizikovém prostředí, konfliktní a 

krizové situace 

-dodržování pravidel bezpečnosti a 

ochrany zdraví – bezpečné prostředí 

ve škole, ochrana zdraví při různých 

činnostech (bezpečnost v dopravě, 

postup v případě dopravní nehody) 

 

OSV -  řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

EV – iniciativa ve 

ztížených podmínkách 
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Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 

Pracovní výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Předmět Pracovní výchova systematicky ovlivňuje rozvoj motoriky a vytváří pracovní 

dovednosti žáků. Je jedním z hlavních pilířů v základním vzdělávání žáků. Vede žáky 

k získávání souboru dovedností, základních pracovních dovedností a návyků v různých 

oblastech lidské činnosti. Zmírňuje motorické poruchy, zdokonaluje kognitivní funkce, 

stimuluje řeč a myšlení. Přispívá ke správné volbě povolání a plnému společenskému 

uplatnění. 

V Pracovní výchově získávají žáci základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních 

postupech. Učí se správně organizovat činnost, vážit si práce své i druhých, udržovat pořádek 

na pracovišti, dbát hygienických a bezpečnostních pravidel a osvojují si kulturní návyky. Žáci 

jsou vzděláváni převážně formou vyučovacích hodin ve třídách a pomocí praktických činností 

v odborných učebnách a dílnách, na pozemcích školy, případně se zúčastní exkurzí a výstav. 

V 6. – 9. ročníku jsou žáci rozděleni na skupiny chlapců a dívek. 

 

Vzdělávací oblast je realizována v průběhu celého základního vzdělávání od prvního 

do devátého ročníku. Obsah je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 

 

Práce s drobným materiálem 

• získávání manuálních dovedností při práci s jednoduchými materiály a pomůckami 

• vytváření jednoduchých předmětů z různých materiálů 

• vypracovat výrobek dle návodu a předlohy 

• využívání vlastní fantazie a tvořivé činnosti 

• udržování pořádku na pracovním místě, dodržování hygieny a bezpečnosti práce 

 

Práce montážní a demontážní 

• práce se stavebnicemi (montáž a demontáž) 

• používání jednoduchých pracovních nástrojů 

• práce podle slovního návodu, náčrtu 

• poskytnutí první pomoci při drobném úrazu 

 

Pěstitelské práce 

• pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích 

• péče o nenáročné rostliny, jejich ošetřování 

• volba správných pomůcek a nástrojů dle prováděné činnosti 

• pěstování rostlin ze semene 

• zásady bezpečné práce s rostlinami 
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Příprava pokrmů 

• připravit samostatně jednoduchý pokrm 

• pravidla správného stolování a příprava stolu 

• rozlišení základních druhů potravin a pracovního vybavení kuchyně 

• zásady správné výživy 

• udržování pořádku, hygieny a bezpečnosti práce 

 

K dosažní klíčových kompetencí budou využívány následující výchovné a vzdělávací 

strategie: 

Kompetence k učení 

• motivujeme žáky k pozdější vlastní tvůrčí činnosti, která je bude formovat v jejich 

dalším životě 

• učíme je vyvozovat závěry z experimentu 

• snažíme se o to, aby žáci dokázali zhodnotit experiment 

Kompetence k řešení problému 

• učíme žáky teoreticky i prakticky řešit problémy 

• vytváříme situace, kdy žáci hodnotí výsledky své i týmové práce 

• vedeme je k používání různých mediálních zdrojů 

Kompetence komunikativní 

• učíme žáky obhajovat vlastní kritický názor 

Kompetence sociální a personální 

• vedeme žáky k týmové práci v pracovních činnostech 

Kompetence občanské 

• vedeme žáky k dodržování pravidel chování 

• vedeme je k respektování a ochraně přírodního a kulturního dědictví 

Kompetence pracovní 

• organizujeme exkurze a vycházky do okolí 

• motivujeme je k volbě povolání 
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Vzdělávací obsah předmětu Pracovní výchova - 1. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Práce s drobným materiálem 

- vytváří jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních i netradičních 

materiálů 

Organizace práce – uložení potřeb a 

pomůcek, bezpečnost při práci. 
  

- pracuje podle slovního návodu a předlohy    

- pracuje s modelovací hmotou 
Hnětení, válení v dlaních, na podložce, 

přidávání a ubírání hmoty, vytahování, 

modelování. 

OSV – kreativita  

- pracuje s papírem 
Stříhání, vystřihování, překládání, skládání, 

trhání a nalepování, obkreslování podle 

šablony. 

 Matematika  

Prvouka 

- pracuje s přírodninami 
Navlékání, lepení, třídění přírodního 

materiálu, aranžování. 

EnV – ekosystémy Prvouka 

Český 

jazyk - pracuje s textilem Stříhání textilu, viny a jejich nalepování.   

Konstrukční činnosti 
 - zvládá elementární dovednosti a činnosti při 

práci se stavebnicemi 

Sestavování modelů, montáž a demontáž.   

Pěstitelské práce 

- provádí pozorování přírody 

- pečuje o nenáročné pokojové rostliny 

Pozorování dění v 

přírodě. Utírání listů, 

zalévání, kypření. 

EnV – vztah člověka 

k přírodě 

- ekosystémy 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

Příprava pokrmů 

• chová se vhodně při stolování 

Pravidla správného stolování. Chování při 

jídle. 
 

Prvouka 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Pracovní výchova -  1. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Práce s drobným materiálem 
Organizace práce – uložení potřeb a 

pomůcek, bezpečnost při práci. 

OSV – kreativita 

EV – akceptace 

druhého 

 

Konstrukční činnosti 

- zvládá elementární dovednosti a činnosti 

při práci se stavebnicemi 

Sestavování modelů, montáž a demontáž.   

Příprava pokrmů 
Pravidla správného stolování. Chování při 

jídle. 

EnV – vztah člověka 

k prostředí 

EV – komunikace citů 

Prvouka 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Pracovní výchova - 2. ročník 
Výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Práce s drobným materiálem Organizace práce – uložení potřeb a pomůcek, 

bezpečnost při práci. 
  

- vytváří jednoduchými postupy 
různé předměty z tradičních i 

netradičních materiálů 

   

- pracuje podle slovního návodu a 
předlohy 

   

- pracuje s modelovací hmotou 

Hnětení, válení v dlaních, na podložce, přidávání 

a ubírání hmoty, vytahování, modelování, sušení 

(plastelína, modurit, těsto). 

OSV – kreativita Prvouka 

- pracuje s papírem 

Překládání, skládání, mačkání, stříhání, 

vystřihování, vytrhávání, slepování, sešívání, 

vytváření jednoduchých prostorových tvarů, 

obkreslování podle šablony. 

  

- pracuje s přírodninami Navlékání, lepení, dotváření, opracovávání. EnV – ekosystémy Výtvarná výchova 

- pracuje s textilem 

Odměřování, navlékání nitě, udělání uzlíku, stříhání 

textilu, přišívání knoflíků, výroba jednoduchého 

výrobku z textilu. 
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Konstrukční činnosti 

- zvládá elementární dovednosti a 
činnosti při práci se stavebnicemi 

Sestavování modelů, montáž a demontáž. 
  

Pěstitelské práce 

- provádí pozorování přírody, 

zaznamená výsledky pozorování 

- pečuje o pokojové rostliny 

Pozorování dění v přírodě a zhodnocení dění v 

přírodě. Utírání listů, zalévání, kypření. 

Základní podmínky pro pěstování rostlin. 

EnV – základní 

podmínky života 

Prvouka 

Český jazyk  

Matematika  

Výtvarná výchova 

Příprava pokrmů 

- připraví tabuli pro jednoduché 

stolování 
- chová se vhodně při stolování 

Jednoduchá úprava stolu, základní pravidla 

správného stolování. 
 

Prvouka 

Český jazyk 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Pracovní výchova –2. ročník-minimální doporučená úroveň 

Výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Práce s drobným materiálem 
Organizace práce – uložení potřeb a 

pomůcek, bezpečnost při práci. 
  

- zvládá základní manuální dovednosti při 

práci s jednoduchými materiály a 

pomůckami, vytváří jednoduchými 
postupy různé předměty z tradičních i 

netradičních materiálů 

   

- pracuje podle slovního návodu a předlohy    

 Navlékání, lepení, dotváření, opracovávání. EnV – ekosystémy Výtvarná výchova 

 Odměřování, navlékání nitě, udělání uzlíku, 

stříhání textilu 

  

Konstrukční činnosti 

- zvládá elementární dovednosti a činnosti 

při práci se stavebnicemi 

Sestavování modelů, montáž a demontáž. 
EV – akceptace 

druhého 
 

Pěstitelské práce 

- provádí pozorování přírody v jednotlivých 

ročních obdobích a popíše výsledky 
- pečuje o nenáročné rostliny 

Pozorování dění v přírodě.  Základní 

podmínky pro pěstování rostlin. 

EnV – základní 

podmínky života 

EV – 

komunikace citů 

Prvouka 

Český jazyk  

Matematika  

Výtvarná výchova 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Pracovní výchova - 3. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Práce s drobným materiálem 

- vytváří jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 

Tradice, lidové zvyky 

Vlastnosti materiálu, modelování 

  

- pracuje podle slovního návodu a předlohy 

Jednoduché pracovní operace a postupy 

pracovní pomůcky – funkce a využití 
 Matematika 

Český jazyk 

Prvouka 

Konstrukční činnosti 

- zvládá elementární dovednosti a činnosti 

při práci se stavebnicemi 

Stavebnice, sestavování modelů 

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým 

náčrtem 

 
Matematika 
Prvouka 

Český jazyk 

Pěstitelské práce 

- provádí pozorování přírody, zaznamená a 

zhodnotí výsledky pozorování 

Základní podmínky pro pěstování rostlin, půda 

a její zpracování 
 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

Matematika 

- pečuje o nenáročné rostliny 

Pěstování rostlin ze semen v místnosti  

Pěstování pokojových rostlin 

rostliny jedovaté, alergie 

  

Příprava pokrmů 

- připraví tabuli pro jednoduché stolování 

Jednoduchá úprava stolu 
 

Výtvarná výchova 

- chová se vhodně při stolování 
Pravidla správného stolování   
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Vzdělávací obsah předmětu Pracovní výchova - 3. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Práce s drobným materiálem 
Tradice, lidové zvyky, řemesla 

Vlastnosti materiálu, modelování 

OSV – kreativita  

- pracuje podle slovního návodu a 

předlohy 

Jednoduché pracovní operace a postupy 

pracovní pomůcky – funkce a využití 
 

Matematika  

Český jazyk  

Prvouka 

Konstrukční činnosti 
- zvládá elementární dovednosti a 

činnosti při práci se stavebnicemi 

Stavebnice, sestavování modelů 

EV – akceptace 

druhého 
Matematika 

Prvouka 

Český jazyk 
Pěstitelské práce 

- provádí pozorování přírody, 

zaznamená a zhodnotí výsledky 

pozorování 

Základní podmínky pro pěstování rostlin 

EnV – základní 

podmínky života 

EV – komunikace 

citů 

Prvouka 
Výtvarná výchova 

Matematika 

- pečuje o nenáročné rostliny 
Pěstování rostlin ze semen v místnosti   

Příprava pokrmů 

- upraví stůl pro jednoduché stolování 
Jednoduchá úprava stolu 

 
Výtvarná výchova 

- chová se vhodně při stolování Pravidla správného stolování   

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Pracovní výchova - 4. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Práce s drobným materiálem 

- vytváří přiměřenými pracovními operacemi a 

postupy na základě své představivosti různé 

výrobky z daného materiálu 

vlastnosti materiálu 

(přírodniny, modelovací hmota, fólie) 

 
Matematika 

Výtvarná výchova 

- využívá při tvořivých činnostech s různým 

materiálem prvky lidových tradic 

tradice, lidové zvyky, řemesla  Český jazyk  

Přírodověda 

- volí vhodné pracovní pomůcky vzhledem k 

použitému materiálu 

pracovní pomůcky a nástroje – funkce a 

využití 
OSV -  rozvoj 

schopností poznávání 

 

- udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 

jednoduché pracovní operace a 

postupy organizace práce 
  

Konstrukční činnosti 
- provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž 

stavebnice 

sestavování modelů 

 Matematika 

- pracuje podle slovního návodu, 
předlohy jednoduchého náčrtu 

práce s návodem, předlohou, 

jednoduchým náčrtem 
 Český jazyk  

Přírodověda 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce    

Pěstitelské práce 

- provádí jednoduché pěstitelské činnosti 

základní podmínky pro pěstování 

rostlin, půda a její zpracování, výživa 

rostlin, osivo 

 
Přírodověda 

Výtvarná výchova 

- ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 

pokojové rostliny 

pěstování rostlin ze semen v 

místnosti pěstování 

pokojových rostlin 

rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, 

alergie 

  

- volí podle druhu pěstitelských činností 

správné pomůcky 
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 

   

Příprava pokrmů 

- orientuje se v základním vybavení kuchyně 
základní vybavení kuchyně   

- připraví samostatně jednoduchý pokrm 

jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování 

OSV – 

kreativita 
Výtvarná výchova 

- dodržuje pravidla správného stolování a 

společenského chování 

technika v kuchyni   

- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce 

v kuchyni 
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Vzdělávací obsah předmětu Pracovní výchova - 4. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Práce s drobným materiálem 

- vytváří přiměřenými pracovními postupy 

různé výrobky z daného materiálu 

vlastnosti materiálu 

(přírodniny, modelovací hmota, papír) 

EV -  sebepojetí 
Matematika 

Výtvarná výchova 

- využívá při tvořivých činnostech s různým 

materiálem vlastní fantazii 

tradice, lidové zvyky, řemesla EV – komunikace 

citů 
Český jazyk  

Přírodověda 

- volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a  
náčiní vzhledem k použitému materiálu 

pracovní pomůcky a nástroje – funkce a 

využití 

OSV – rozvoj 

schopností 
 

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje 

zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při drobném poranění, užívá jednoduché 

pracovní nástroje a pomůcky 

jednoduché pracovní operace a 

postupy organizace práce 

EV – akceptace 

druhého 
 

Pěstitelské práce    

- ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i 

jiné rostliny a provádí pěstitelská pozorování 

- dodržuje základní podmínky a užívá postupy pro 

pěstování vybraných rostlin 

pěstování rostlin ze semen v místnosti 

pěstování pokojových rostlin 

rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, 

alergie 

 Výtvarná výchova 

- volí podle druhu pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje a náčiní 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,  

poskytne první pomoc při úrazu na zahradě 

   

Příprava pokrmů 

- uvede základní vybavení kuchyně 

základní vybavení kuchyně EV – pozitivní 

hodnocení druhých 
 

- připraví samostatně jednoduchý pokrm 

jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování 

OSV – kreativita 

EV – schopnost 

spolupráce 

Výtvarná výchova 

- dodržuje pravidla správného stolování a 

společenského chování  
  

- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 

dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni a 

uplatňuje zásady správné výživy 

 

EV – tvořivost 

v mezilidských 

vztazích 

 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Pracovní výchova - 5. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Práce s drobným materiálem 

- vytváří přiměřenými pracovními operacemi a 

postupy na základě své představivosti různé 
výrobky z daného materiálu 

Vlastnosti materiálu (přírodniny, 

modelovací hmota, papír a karton, 

textil, drát, fólie aj) 

OSV – řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

 

- využívá při tvořivých činnostech s různým 

materiálem prvky lidových tradic 
- volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a  

náčiní vzhledem k použitému materiálu 

Tradice, lidové zvyky – řemesla 

Vlastnosti materiálu, modelování 

Jednoduché pracovní operace a 

postupy, organizace práce 

 
Přírodověda 

Matematika  

Český jazyk 

- udržuje pořádek na pracovním místě a 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu 

Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a 

využití 
  

Konstrukční činnosti 

- provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

Stavebnice (plošné, prostorové, 

konstrukčni), sestavování modelů OSV – kreativita 

Matematika 

Přírodověda, 

Český jazyk 

Tělesná výchova 

- pracuje podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

Práce s návodem, předlohou, 

jednoduchým náčrtem 
  

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu 
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Pěstitelské práce 

- provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 

samostatně vede 

Základní podmínky pro pěstování 

rostlin, půda a její zpracování, výživa 

rostlin, osivo 

 Přírodověda 

- pěstitelské pokusy a pozorování   Matematika 

- ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 

- volí podle druhu pěstitelských činností  

správné pomůcky, nástroje a náčiní 

Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na 

zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, 

zelenina aj.)  

Pěstování pokojových rostlin 

Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, 

alergie 

 Výtvarná výchova 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 

poskytne první pomoc při úrazu 

   

Příprava pokrmů 

- orientuje se v základním vybavení kuchyně 

 Výběr, nákup a skladování potravin í 

vybavení kuchyně 

 

  

- připraví samostatně jednoduchý pokrm 

- dodržuje pravidla správného stolování a 

společenského chování 
- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 

dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 

poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

Jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování 

Technika v kuchyni – historie a význam 

 
Výtvarná výchova 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Pracovní výchova - 5. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Práce s drobným materiálem 

- vytváří přiměřenými pracovními operacemi a 

postupy na základě své představivosti různé 

výrobky z daného materiálu 

Vlastnosti materiálu (přírodniny, 

modelovací hmota, papír a karton, 

textil, drát, fólie aj) 

OSV – řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

EV – pozitivní 

hodnocení druhých 

 

- využívá při tvořivých činnostech s různým 

materiálem prvky lidových tradic 

Tradice, lidové zvyky – řemesla EV – tvořivost 

v mezilidských 

vztazích 

Přírodověda 

- volí vhodné prac. pomůcky nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu 

Vlastnosti materiálu, modelování 

Jednoduché pracovní postupy EV -  sebepojetí 
Matematika  

Český jazyk 

- udržuje pořádek na pracovním místě a 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu 

Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a 

využití   

Konstrukční činnosti 

- provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou 

montáž a demontáž 

Stavebnice (plošné, prostorové, 

konstrukční), sestavování modelů OSV – kreativita 

Tělesná výchova 

Matematika  

Přírodověda  

Český jazyk 

- pracuje podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

Práce s návodem, předlohou, 

jednoduchým náčrtem 

EV – akceptace 

druhého 
 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu 

   

Pěstitelské práce 

- provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 

samostatně vede 

Základní podmínky pro pěstování rostlin, 

půda a její zpracování, výživa rostlin, 

osivo 

 Přírodověda 

- pěstitelské pokusy a pozorování   Matematika 

- ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 

- volí podle druhu pěstitelských činností  

správné pomůcky, nástroje a náčiní 

Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na 

zahradě Pěstování pokojových rostlin 
EV – komunikace citů Výtvarná výchova 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 
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Příprava pokrmů    

- připraví samostatně jednoduchý pokrm 
- dodržuje pravidla správného stolování a 

společenského chování 

- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, 
dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce 

Jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování 

Technika v kuchyni 

EV -  schopnost 

spolupráce Výtvarná výchova 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Pracovní výchova - 6 ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vazby 

Žák by měl:    

- získat základní vědomost i o 

materiálech 

- materiály, rozdělení 

- vlastnosti dřeva a jejich užití  

- vlastnosti kovů a jejich užití 
- vlastnosti plastů a jejich užití 

- řemesla a tradice 

OSV – osobnostní 

rozvoj (rozvoj 

schopností poznávání, 
kreativita). 

 

 

- provádět jednoduché práce s 

technickými materiály a dodržovat 
technologickou kázeň 

- pracovní pomůcky 
- nástroje pro ruční opracování dřeva 

- nástroje pro ruční opracování kovů 

- nástroje pro ruční opracování plastů 

EnV -  vztah člověka 
a prostředí, lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

- pracovat s předlohou, návodem 

a šablonou 

- jednoduché pracovní operace a postupy 

- pracovní postup, organizace práce dle 

předlohy 
- pracovní postup, organizace práce dle 

návodu 

- pracovní postup, organizace práce dle 
šablony 

EnV -  vztah člověka 

a prostředí  

- dodržovat obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci 
- dodržovat zásady bezp. a ochrany 

při práci s nástroji a nářadím 

- poskytnout první pomoc při úrazu 

- úloha techniky v životě člověka 
- zneužití techniky 

- technika a životní prostředí 

EnV – vztah člověka 

a prostředí, lidské 

aktivity a problémy 
životního prostředí 

 

- rozlišovat různé druhy materiálů a 

znát jejich vlastnosti 

- správně vybrat a používat vhodné 
pracovní nástroje a pomůcky 

- ostatní materiály a jejich rozdělení 
- pracovní pomůcky a nástroje pro práci s 

ostatními materiály 
  

- zvolit vhodný pracovní postup 
v souladu s druhem zpracovávaného 

materiálu 

- dovést pracovní postupy k 
finálnímu výrobku 

- dodržovat technologickou kázeň 

- dodržovat obecné zásady 
bezpečnosti a hygieny při práci  

- dodržovat zásady bezpečnosti a 

ochrany při práci s nástroji a nářadím 
- poskytnou první pomoc při úrazu 

- jednoduché pracovní operace a postupy pro 

práci s papírem, kartónem a lepenkou 

- jednoduché pracovní operace a postupy pro 
práci s textilními materiály 

- jednoduché pracovní operace a postupy pro 

práci s kůži, koženkou 
- jednoduché pracovní operace a postupy pro 

práci s přírodním materiálem 

- jednoduché pracovní operace a postupy pro 

práci s keramickou hlínou a glazurami 

- výroba oděvních doplňků  

- výroba bytových doplňků 

  

- sestavit podle návodu, plánu daný 

model 

- ovládat montáž a demontáž 
jednoduchého zařízení 

- dodržovat obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci 
- dodržovat zásady bezp. a ochrany 

při práci s nástroji a nářadím 

- poskytnout první pomoc při úrazu 

Práce montážní a demontážní 

- práce s konstrukční stavebnicí 

-sestavování modelů 
- montáž a demontáž 

- práce s návodem, předlohou, schématem 

 

  

- pěstovat a ošetřovat květiny 

v interiéru a využívat je k výzdobě 

- volit vhodné pracovní postupy při 

pěstování 

Pěstitelské práce 

- pokojové květiny – dělení 
- pěstování vybraných okrasných dřevin 

- pěstování vybraných okrasných květin 

- využití v exteriéru a interiéru 

- aranžování a jednoduchá vazba květin 

- suchá vazba květin 

EnV – ekosystémy, 

základní podmínky 

života 

 

- používat vhodné pracovní pomůcky 

a provádět jejich údržbu 
- volit vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin 

- údržba truhlíků, květináčů, misek, nářadí a 
pomůcek 

- podmínky pro pěstování, půda, hnojení, 

ochrana před škůdci, léčivé rostliny, jedovaté 
rostliny 
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- používat vhodné pracovní pomůcky 

a provádět jejich údržbu 

- dodržovat technologickou kázeň, 
zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytnou první pomoc při styku 

s jedovatými rostlinami, 
při úrazu 

- úklid okolí školy, práce na školním pozemku 

- úklid zámecké zahrady a parku   

- ovládat jednoduché pracovní 

postupy při základních činnostech v 

domácnosti 
- používat vhodné prostředky při 

práci v domácnosti 

- dodržovat základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy 

- poskytnout první pomoc při úrazu 

Provoz a údržba domácnosti 

- provoz a údržba domácnosti 

- úklid domácnosti a úklidové prostředky 
- údržba oděvů a textilií 

- prací a čisticí prostředky a jejich použití 

- drobné opravy nábytku a jeho údržba 

EnV – vztah člověka 

a prostředí 
 

- používat základní kuchyňský 
inventář 

- připravit jednoduchý pokrm podle 

receptu v souladu se zásadami zdravé 
výživy 

- dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnost i práce a poskytnout 
první pomoc při úrazech v kuchyni 

Příprava pokrmů 
- základní vybavení kuchyně, udržování 

pořádku a čistoty 

- základní druhy potravin 
- sestavování jídelníčku, nákup potravin 

- uchovávání a skladování potravin 

- příprava pokrmů studené kuchyně 

EnV – lidské aktivity 
a problémy životního 

prostředí 

 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Pracovní výchova – 6. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vazby 

Žák by měl:    

- získat základní vědomosti o 

materiálech 

- materiály, rozdělení 

- vlastnosti dřeva a jejich užití 

- vlastnosti kovů a jejich užití 
- vlastnosti plastů a jejich užití 

- řemesla a tradice 

OSV – osobnostní 

rozvoj (rozvoj 
schopností poznávání, 

kreativita). 

 

 

- provádět jednoduché práce s 

technickými materiály a dodržovat 
technologickou kázeň 

- pracovní pomůcky 
- nástroje pro ruční opracování dřeva 

- nástroje pro ruční opracování kovů 

- nástroje pro ruční opracování plastů 

EnV -  vztah člověka 
a prostředí, lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

- pracovat s předlohou, návodem 
a šablonou 

- jednoduché pracovní operace a postupy 

- pracovní postup, organizace práce dle 
předlohy 

- pracovní postup, organizace práce dle 

návodu 
- pracovní postup, organizace práce dle 

šablony 

EnV -  vztah člověka 
a prostředí 

 

- dodržovat obecné zásady 
bezpečnosti a hygieny při práci 

- dodržovat zásady bezp. a ochrany 

při práci s nástroji a nářadím 
- poskytnout první pomoc při úrazu 

- úloha techniky v životě člověka 

- zneužití techniky 

- technika a životní prostředí 

EnV – vztah člověka 

a prostředí, lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

- rozlišovat různé druhy materiálů a 

znát jejich vlastnosti 

- správně vybrat ta používat vhodné 
pracovní nástroje a pomůcky 

- ostatní materiály a jejich rozdělení 
- pracovní pomůcky a nástroje pro práci s 

ostatními materiály 
 

 

- zvolit vhodný pracovní postup 

v souladu s druhem zpracovávaného 

materiálu 
- dovést pracovní postupy k 

finálnímu výrobku 

- dodržovat technologickou kázeň 
- dodržovat obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci 

- dodržovat zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a nářadím 

- poskytnou první pomoc při úrazu 

- jednoduché pracovní operace a postupy pro 

práci s papírem, kartónem a lepenkou 
- jednoduché pracovní operace a postupy pro 

práci s textilními materiály 

- jednoduché pracovní operace a postupy pro 
práci s kůži, koženkou 

- jednoduché pracovní operace a postupy pro 

práci s přírodním materiálem 
- jednoduché pracovní operace a postupy pro 

práci s keramickou hlínou a glazurami 

- výroba oděvních doplňků  

- výroba bytových doplňků 
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- sestavit podle návodu, plánu daný 

model 

- ovládat montáž a demontáž 
jednoduchého zařízení 

- dodržovat obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci 
- dodržovat zásady bezp. a ochrany 

při práci s nástroji a nářadím 

- poskytnout první pomoc při úrazu 

Práce montážní a demontážní 

- práce s konstrukční stavebnicí 

-sestavování modelů 
- montáž a demontáž 

- práce s návodem, předlohou, schématem 

 

  

- pěstovat a ošetřovat květiny 

v interiéru a využívat je k výzdobě 

- volit vhodné pracovní postupy při 
pěstování 

Pěstitelské práce 

- pokojové květiny – dělení 
- pěstování vybraných okrasných dřevin 

- pěstování vybraných okrasných květin 

- využití v exteriéru a interiéru 
- aranžování a jednoduchá vazba květin 

- suchá vazba květin 

EnV – ekosystémy, 

základní podmínky 

života 

 

- používat vhodné pracovní pomůcky 

a provádět jejich údržbu 
- volit vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin 

- údržba truhlíků, květináčů, misek, nářadí a 
pomůcek 

- podmínky pro pěstování, půda, hnojení, 
ochrana před škůdci, léčivé rostliny, jedovaté 

rostliny 

  

- používat vhodné pracovní pomůcky 

a provádět jejich údržbu 
- dodržovat technologickou kázeň, 

zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytnou první pomoc při styku 
s jedovatými rostlinami, 

při úrazu 

- úklid okolí školy, práce na školním pozemku 
- úklid zámecké zahrady a parku   

- ovládat jednoduché pracovní 

postupy při základních činnostech v 
domácnosti 

- používat vhodné prostředky při 

práci v domácnosti 

- dodržovat základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy 

- poskytnout první pomoc při úrazu 

Provoz a údržba domácnosti 
- provoz a údržba domácnosti 

- úklid domácnosti a úklidové prostředky 

- údržba oděvů a textilií 

- prací a čisticí prostředky a jejich použití 

- drobné opravy nábytku a jeho údržba 

EnV – vztah člověka 

a prostředí 

EV – schopnost 

spolupráce 

 

- používat základní kuchyňský 

inventář 

- připravit jednoduchý pokrm podle 
receptu v souladu se zásadami zdravé 

výživy 

- dodržovat zásady hygieny a 
bezpečnosti práce a poskytnout první 

pomoc při úrazech v kuchyni 

Příprava pokrmů 
- základní vybavení kuchyně, udržování 

pořádku a čistoty 

- základní druhy potravin 
- sestavování jídelníčku, nákup potravin 

- uchovávání a skladování potravin 

- příprava pokrmů studené kuchyně 

EnV – lidské aktivity 

a problémy životního 
prostředí 

 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Pracovní výchova – 7. ročník  

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vazby 

Žák by měl:    

- získat základní vědomosti o materiálech 

- materiály, rozdělení 

- vlastnosti dřeva a jejich užití 

- vlastnosti kovů a jejich užití 
- vlastnosti plastů a jejich užití 

- řemesla a tradice 

OSV – osobnostní 

rozvoj (rozvoj 

schopností poznávání, 
kreativita) 

 

 

- provádět jednoduché práce s technickými 

materiály a dodržovat technologickou kázeň 

- pracovní pomůcky 

- nástroje pro ruční opracování dřeva 

- nástroje pro ruční opracování kovů 
- nástroje pro ruční opracování plastů 

- nástroje pro montážní práce 

EnV -  vztah člověka 
a prostředí, lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

- pracovat s předlohou, návodem a šablonou 

- jednoduché pracovní operace a 

postupy 

- pracovní postup, organizace práce dle 
předlohy  

- pracovní postup, organizace práce dle 

návodu 
- pracovní postup, organizace práce dle 

šablony 

EnV – vztah člověka 

a prostředí.  

- dodržovat obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci 

- dodržovat zásady bezp. a ochrany při práci 

s nástroji a nářadím 

- úloha techniky v životě člověka 

- zneužití techniky 
- technika a životní prostředí 

EnV -  vztah člověka 
a prostředí, lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

 



208 

 

- poskytnout první pomoc při úrazu 

- rozlišovat různé druhy materiálů a znát 
jejich vlastnosti 

- správně vybrat a používat vhodné 

pracovní nástroje a pomůcky 

Práce s ostatními materiály 
- ostatní materiály a jejich rozdělení 

- pracovní pomůcky a nástroje pro práci 

s ostatními materiály 

  

- zvolit vhodný pracovní postup v souladu s 
druhem zpracovávaného materiálu 

- dovést pracovní postupy k finálnímu 

výrobku 
- dodržovat technologickou kázeň 

- dodržovat obecné zásady bezpečnosti a 

hygieny při práci  
- dodržovat zásady bezpečnosti 

a ochrany při práci s nástroji a nářadím 

- poskytnou první pomoc při úrazu 

- jednoduché pracovní operace postupy 

pro práci s papírem, kartonem a 

lepenkou 
- jednoduché pracovní operace postupy 

pro práci s textilními materiály 

- jednoduché pracovní operace postupy 
pro práci s kůži, koženkou 

- jednoduché pracovní operace postupy 

pro práci s přírodním materiálem 
- jednoduché pracovní operace postupy 

pro práci s keramickou hlínou a 

glazurami 
- výroba oděvních doplňků 

- výroba bytových doplňků 

  

- sestavit podle návodu, plánu daný model 
- ovládat montáž a demontáž jednoduchého 

zařízení 

- dodržovat obecné zásady 
bezpečnosti a hygieny při práci 

- dodržovat zásady bezp. a ochrany při práci 

s nástroji a nářadím 
- poskytnout první pomoc při úrazu 

Práce montážní a demontážní 

- práce s konstrukční stavebnicí 
- sestavování modelů 

- montáž a demontáž 

- práce s návodem, předlohou, 
schématem 

- drobné opravy a údržba jízdního kola 

  

- pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a 
využívat je k výzdobě 

- volit vhodné pracovní postupy při 

pěstování 

Pěstitelské práce 

- pokojové květiny – dělení 

- pěstování vybraných okrasných 
dřevin 

- pěstování vybraných okrasných květin 

- využití v exteriéru a interiéru 
- aranžování a jednoduchá vazba květin 

- suchá vazba květin 

EnV – ekosystémy, 
základní podmínky 

života, lidské 

aktivity a problémy 
životního prostředí, 

vztah člověka 

a prostředí 

 

- používat vhodné pracovní pomůcky a 

provádět jejich údržbu 

- volit vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin 

- údržba truhlíků, květináčů, misek, 

nářadí a pomůcek 
- podmínky pro pěstování, půda, 

hnojení, ochrana před škůdci, léčivé 

rostliny, jedovaté rostliny 

  

- používat vhodné pracovní pomůcky a 

provádět jejich údržbu 

- dodržovat technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytnou 

první pomoc při styku s jedovatými 

rostlinami, při úrazu 

- úklid okolí školy, práce na školním 

pozemku 

- úklid zámecké zahrady a parku 
  

- ovládat jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti 

- používat vhodné prostředky při práci 

v domácnosti 
- dodržovat základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy 

- poskytnout první pomoc při úrazu 
 

 

Provoz a údržba domácnosti 

- provoz a údržba domácnosti 

- úklid domácnosti a úklidové 
prostředky 

- údržba oděvů a textilií 

- prací a čistící prostředky a jejich 
použití 

- drobné opravy nábytku a jeho údržba 

- finance a provoz v domácnosti  

- rozpočet 

- nákup potravin – výdaje 
 

EnV – vztah člověka 
a prostředí, základní 

podmínky života 
 

- používat základní kuchyňský 

inventář 
- připravit jednoduchý pokrm podle receptu 

v souladu se zásadami zdravé výživy 

- dodržovat zásady hygieny 
a bezpečnosti práce a poskytnout první 

pomoc při úrazech v kuchyni 

Příprava pokrmů 

- základní vybavení kuchyně, 

udržování pořádku a čistoty 
- základní druhy potravin 

- sestavování jídelníčku, nákup 

potravin 
- uchovávaní a skladování potravin 

- příprava pokrmů teplé kuchyně 

- příprava nápojů 

EnV – lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí 
 

 
 



209 

 

Vzdělávací obsah předmětu Pracovní výchova – 7. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Žák by měl:    

- získat základní vědomosti o materiálech 

- materiály, rozdělení 
- vlastnosti dřeva a jejich užití 

- vlastnosti kovů a jejich užití 

- vlastnosti plastů a jejich užití 
- řemesla a tradice 

OSV – osobnostní 

rozvoj (rozvoj 

schopností poznávání, 
kreativita) 

 

 

- provádět jednoduché práce s 

technickými materiály a dodržovat 
technologickou kázeň 

- pracovní pomůcky 

- nástroje pro ruční opracování dřeva 

- nástroje pro ruční opracování kovů 
- nástroje pro ruční opracování plastů 

- nástroje pro montážní práce 

EnV -  vztah člověka 
a prostředí, lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

- pracovat s předlohou, návodem a 

šablonou 

- jednoduché pracovní operace a 

postupy 

- pracovní postup, organizace práce dle 
předlohy 

- pracovní postup, organizace práce dle 

návodu 
- pracovní postup, organizace práce dle 

šablony 

EnV – vztah člověka 
a prostředí. 

EV – schopnost 

spolupráce 

 

- dodržovat obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci 

- dodržovat zásady bezp. a ochrany při 

práci s nástroji a nářadím 
- poskytnout první pomoc při úrazu 

- úloha techniky v životě člověka 

- zneužití techniky 

- technika a životní prostředí 

EnV -  vztah člověka 

a prostředí, lidské 
aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

- rozlišovat různé druhy materiálů a znát 

jejich vlastnosti 
- správně vybrat a používat vhodné 

pracovní nástroje a pomůcky 

Práce s ostatními materiály 

- ostatní materiály a jejich rozdělení 
- pracovní pomůcky a nástroje pro práci 

s ostatními materiály 

  

- zvolit vhodný pracovní postup v souladu 

s druhem zpracovávaného materiálu 
- dovést pracovní postupy k finálnímu 

výrobku 

- dodržovat technologickou kázeň 
- dodržovat obecné zásady bezpečnosti a 

hygieny při práci  

- dodržovat zásady bezpečnosti 
a ochrany při práci s nástroji a nářadím 

- poskytnou první pomoc při úrazu 

- jednoduché pracovní operace postupy 

pro práci s papírem, kartonem a 

lepenkou 

- jednoduché pracovní operace postupy 
pro práci s textilními materiály 

- jednoduché pracovní operace postupy 

pro práci s kůži, koženkou 
- jednoduché pracovní operace postupy 

pro práci s přírodním materiálem 

- jednoduché pracovní operace postupy 
pro práci s keramickou hlínou a 

glazurami 

- výroba oděvních doplňků 
- výroba bytových doplňků 

  

- sestavit podle návodu, plánu daný 

model 
- ovládat montáž a demontáž 

jednoduchého zařízení 

- dodržovat obecné zásady 
bezpečnosti a hygieny při práci 

- dodržovat zásady bezp. a ochrany při 

práci s nástroji a nářadím 
- poskytnout první pomoc při úrazu 

Práce montážní a demontážní 
- práce s konstrukční stavebnicí 

- sestavování modelů 

- montáž a demontáž 
- práce s návodem, předlohou, 

schématem 

- drobné opravy a údržba jízdního kola 

  

- pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a 
využívat je k výzdobě 

- volit vhodné pracovní postupy při 

pěstování 

Pěstitelské práce 

- pokojové květiny – dělení 

- pěstování vybraných okrasných 
dřevin 

- pěstování vybraných okrasných květin 

- využití v exteriéru a interiéru 
- aranžování a jednoduchá vazba květin 

- suchá vazba květin 

EnV – ekosystémy, 
základní podmínky 

života, lidské 

aktivity a problémy 
životního prostředí, 

vztah člověka 
a prostředí 

 

- používat vhodné pracovní pomůcky a 

provádět jejich údržbu 
- volit vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin 

- údržba truhlíků, květináčů, misek, 
nářadí a pomůcek 

- podmínky pro pěstování, půda, 

hnojení, ochrana před škůdci, léčivé 

rostliny, jedovaté rostliny 

  

- používat vhodné pracovní pomůcky a 

provádět jejich údržbu 

- dodržovat technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytnou 

první pomoc při styku s jedovatými 

rostlinami, při úrazu 

- úklid okolí školy, práce na školním 

pozemku 

- úklid zámecké zahrady a parku 
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- ovládat jednoduché pracovní postupy 
při základních činnostech v domácnosti 

- používat vhodné prostředky při práci 

v domácnosti 
- dodržovat základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy 

- poskytnout první pomoc při úrazu 
 

 

Provoz a údržba domácnosti 

- provoz a údržba domácnosti 

- úklid domácnosti a úklidové 
prostředky 

- údržba oděvů a textilií 

- prací a čistící prostředky a jejich 
použití 

- drobné opravy nábytku a jeho údržba 

- finance a provoz v domácnosti  

- rozpočet 

- nákup potravin – výdaje 
 

EnV – vztah člověka 
a prostředí, základní 

podmínky života 
 

- používat základní kuchyňský 
inventář 

- připravit jednoduchý pokrm podle 

receptu v souladu se zásadami zdravé 

výživy 

- dodržovat zásady hygieny 

a bezpečnosti práce a poskytnout první 
pomoc při úrazech v kuchyni 

Příprava pokrmů 

- základní vybavení kuchyně, 

udržování pořádku a čistoty 
- základní druhy potravin 

- sestavování jídelníčku, nákup 

potravin 
- uchovávaní a skladování potravin 

- příprava pokrmů teplé kuchyně 

- příprava nápojů 

EnV – lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí 
 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Pracovní výchova – 8. ročník  

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vazby 

Žák by měl:    

- získat základní vědomosti o 

materiálech 

- materiály, rozdělení 

- vlastnosti dřeva a jejich užití 
- vlastnosti kovů a jejich užití 

- vlastnosti plastů a jejich užití 

- řemesla a tradice, umělecká řemesla 

OSV -  osobnostní rozvoj 

(rozvoj schopností 

poznávání, kreativita) 

 

 

- provádět jednoduché práce s 

technickými materiály a 

dodržovat technologickou kázeň 

- pracovní pomůcky 
- nástroje pro ruční opracování dřeva 

- nástroje pro ruční opracování kovů 

- nástroje pro ruční opracování plastů 
- nástroje pro montážní práce 

EnV -  vztah člověka a 

prostředí, lidské aktivity a 
problémy životního 

prostředí 

 

- pracovat s předlohou, 

návodem, šablonou a náčrtem 

- jednoduché pracovní operace a postupy 

- pracovní postup, organizace práce dle 

předlohy 
- pracovní postup, organizace práce dle 

návodu 

- pracovní postup, organizace práce dle 
šablony 

- technologický postup práce dle náčrtu 

EnV -  vztah člověka a 

prostředí.  

- dodržovat obecné zásady 
bezpečnosti a hygieny při práci 

- dodržovat zásady bezp. a 

ochrany při práci s nástroji a 
nářadím 

- poskytnout první pomoc při 

úrazu 

- úloha techniky v životě člověka 

- zneužití techniky 
- technika a životní prostředí 

EnV – vztah člověka a 

prostředí, lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí 
 

- rozlišovat různé druhy 

materiálů a znát jejich vlastnosti 

- správně vybrat a používat 
vhodné pracovní nástroje a 

pomůcky 

Práce s ostatními materiály 
- ostatní materiály a jejich rozdělení 

- pracovní pomůcky a nástroje pro práci s 

ostatními materiály 
  

- zvolit vhodný pracovní postup 
v souladu s druhem 

zpracovávaného materiálu 

- dovést pracovní postupy k 
finálnímu výrobku 

- dodržovat technologickou 

kázeň 
- dodržovat obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci 

- dodržovat zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a 

nářadím 

- poskytnou první pomoc při 
úrazu 

- jednoduché pracovní operace postupy pro 

práci s papírem, kartonem a lepenkou 

- jednoduché pracovní operace postupy pro 
práci s textilními materiály 

- jednoduché pracovní operace postupy pro 

práci s kůži, koženkou 
- jednoduché pracovní operace postupy pro 

práci s přírodním materiálem 

- jednoduché pracovní operace postupy pro 
práci s keramickou hlínou a glazurami 

- výroba oděvních doplňků 

- výroba bytových doplňků 
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- sestavit podle návodu, plánu 

daný model 

- ovládat montáž a demontáž 
jednoduchého zařízení 

- dodržovat obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci 
- dodržovat zásady bezp. a 

ochrany při práci s nástroji a 

nářadím 
- poskytnout první pomoc při 

úrazu 

Práce montážní a demontážní 

- sestavování modelů 

- montáž a demontáž při opravách nábytku 
- práce s návodem, předlohou, schématem, 

náčrtem, výkresem 

- drobné opravy a údržba jízdního kola 
- údržba jednoduchých předmětů a zařízení ve 

škole 

  

- pěstovat a ošetřovat květiny 

v interiéru a využívat je k 

výzdobě 
- volit vhodné pracovní postupy 

při pěstování 

Pěstitelské práce 
- pokojové květiny – dělení 

- pěstování vybraných okrasných dřevin 

- pěstování vybraných okrasných květin 
- využití v exteriéru a interiéru 

- aranžování a jednoduchá vazba květin 

- suchá vazba květin 

EnV -  ekosystémy, 

základní podmínky života  

- používat vhodné pracovní 

pomůcky a provádět jejich 

údržbu 
- volit vhodné pracovní postupy 

při pěstování vybraných rostlin 

- údržba truhlíků, květináčů, misek, nářadí a 

pomůcek 

- podmínky pro pěstování, půda, hnojení, 
ochrana před škůdci, léčivé rostliny, jedovaté 

rostliny 

  

- používat vhodné pracovní 

pomůcky a provádět jejich 
údržbu 

- dodržovat technologickou 

kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytnou 

první pomoc při styku s 
jedovatými rostlinami, při úrazu 

- úklid okolí školy, práce na školním pozemku 

- úklid zámecké zahrady a parku 
  

- ovládat jednoduché pracovní 

postupy při základních 

činnostech 

v domácnosti 

- používat vhodné prostředky při 

práci v domácnosti 
- dodržovat základní hygienická 

a bezpečnostní pravidla a 

předpisy 
- provádět jednoduché operace 

platebního styku 

- poskytnout první pomoc při 
úrazu – elektrickým proudem 

Provoz a údržba domácnosti 

- provoz a údržba domácnosti 

- prací a čisticí prostředky a jejich použití 

- drobné opravy nábytku a jeho údržba 

- finance a provoz v domácnosti – rozpočet 

- nákup potravin – výdaje 
- výdaje, hotovostní platby 

- elektrické spotřebiče – funkce, užití a 

ovládání 
- bezpečnost provozu 

- nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

EnV – vztah člověka a 

prostředí 
 

- používat základní kuchyňský 

inventář 
- připravit jednoduchý pokrm 

podle receptu v souladu se 

zásadami zdravé výživy 
- dodržovat zásady hygien y a 

bezpečnosti práce a poskytnout 

první pomoc při úrazech v 
kuchyni 

Příprava pokrmů 

- technické vybavení kuchyně, spotřebiče 
- úložné prostory v kuchyni, ukládaní a 

skladování, udržování pořádku a čistoty 

- ostatní druhy potravin 
- sestavování jídelníčku, nákup potravin 

- příprava pokrmů teplé kuchyně 

- příprava nápojů 
- zásady stolování 

EnV – vztah člověka a 

prostředí 
 

- znát pracovní činnosti 

vybraných profesí, možnosti 

studia, učební obory, střední 
školy 

- umět posoudit své možnosti v 

oblasti profesní, popř. pracovní 
orientace 

- využívat profesní informace a 

poradenství pro výběr 
zaměstnáni 

Svět barev 

- volba profesní orientace – základní principy 

- zájmy a záliby 
- vědomostní, tělesné a zdravotní předpoklady 

- práce s profesními informacemi 

- trh práce – klasifikace profesí 
- druhy pracovišť a pracovních činností 

- požadavky na kvalifikaci 

- možnosti vzdělávaní – náplň učebních a 
studijních oborů 

- informace o dalším vzdělávaní 

OSV -  osobnostní rozvoj 

(rozvoj schopností 

poznávání) 
        - sociální rozvoj 

 

 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Pracovní výchova – 8. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vazby 

Žák by měl:    
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- získat základní vědomosti o 

materiálech 
- materiály, rozdělení 

- vlastnosti dřeva a jejich užití 

- vlastnosti kovů a jejich užití 
- vlastnosti plastů a jejich užití 

- řemesla a tradice, umělecká řemesla 

OSV -  osobnostní rozvoj 

(rozvoj schopností 

poznávání, kreativita) 

 

 

- provádět jednoduché práce s 
technickými materiály a 

dodržovat technologickou kázeň 

- pracovní pomůcky 
- nástroje pro ruční opracování dřeva 

- nástroje pro ruční opracování kovů 

- nástroje pro ruční opracování plastů 
- nástroje pro montážní práce 

EnV -  vztah člověka a 
prostředí, lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

 

- pracovat s předlohou, 

návodem, šablonou a náčrtem 

- jednoduché pracovní postupy 

- pracovní postup, organizace práce dle 

předlohy 
- pracovní postup, organizace práce dle 

návodu 

- pracovní postup, organizace práce dle 
šablony 

- technologický postup práce dle náčrtu 

EnV -  vztah člověka a 

prostředí. 

EV – schopnost 
spolupráce 

 

- dodržovat obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci 
- dodržovat zásady bezp. a 

ochrany při práci s nástroji a 

nářadím 
- poskytnout první pomoc při 

úrazu 

- úloha techniky v životě člověka 

- zneužití techniky 
- technika a životní prostředí 

EnV – vztah člověka a 

prostředí, lidské aktivity 
a problémy životního 

prostředí 

 

- rozlišovat různé druhy 
materiálů a znát jejich vlastnosti 

- správně vybrat a používat 

vhodné pracovní nástroje a 
pomůcky 

Práce s ostatními materiály 
- ostatní materiály a jejich rozdělení 

- pracovní pomůcky a nástroje pro práci s 

ostatními materiály 

  

- zvolit vhodný pracovní postup 

v souladu s druhem 
zpracovávaného materiálu 

- dovést pracovní postupy k 

finálnímu výrobku 
- dodržovat technologickou 

kázeň 
- dodržovat obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci 

- dodržovat zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a 

nářadím 

- poskytnou první pomoc při 
úrazu 

- jednoduché pracovní operace postupy pro 

práci s papírem, kartonem a lepenkou 
- jednoduché pracovní operace postupy pro 

práci s textilními materiály 

- jednoduché pracovní operace postupy pro 
práci s kůži, koženkou 

- jednoduché pracovní operace postupy pro 
práci s přírodním materiálem 

- jednoduché pracovní operace postupy pro 

práci s keramickou hlínou a glazurami 
- výroba oděvních doplňků 

- výroba bytových doplňků 

  

- sestavit podle návodu, plánu 

daný model 

- ovládat montáž a demontáž 
jednoduchého zařízení 

- dodržovat obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci 
- dodržovat zásady bezp. a 

ochrany při práci s nástroji a 

nářadím 
- poskytnout první pomoc při 

úrazu 

Práce montážní a demontážní 

- sestavování modelů 

- montáž a demontáž při opravách nábytku 
- práce s návodem, předlohou, schématem, 

náčrtem, výkresem 

- drobné opravy a údržba jízdního kola 
- údržba jednoduchých předmětů a zařízení ve 

škole 

  

- pěstovat a ošetřovat květiny 
v interiéru a využívat je k 

výzdobě 

- volit vhodné pracovní postupy 
při pěstování 

Pěstitelské práce 
- pokojové květiny – dělení 

- pěstování vybraných okrasných dřevin 

- pěstování vybraných okrasných květin 
- využití v exteriéru a interiéru 

- aranžování a jednoduchá vazba květin 

- suchá vazba květin 

EnV -  ekosystémy, 
základní podmínky života 

 

- používat vhodné pracovní 

pomůcky a provádět jejich 

údržbu 
- volit vhodné pracovní postupy 

při pěstování vybraných rostlin 

- údržba truhlíků, květináčů, misek, nářadí a 

pomůcek 

- podmínky pro pěstování, půda, hnojení, 
ochrana před škůdci, léčivé rostliny, jedovaté 

rostliny 

  

- používat vhodné pracovní 

pomůcky a provádět jejich 
údržbu 

- dodržovat technologickou 

kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytnou 

první pomoc při styku s 

jedovatými rostlinami, při úrazu 

- úklid okolí školy, práce na školním pozemku 

- úklid zámecké zahrady a parku 
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- ovládat jednoduché pracovní 

postupy při základních 

činnostech 
v domácnosti 

- používat vhodné prostředky při 

práci v domácnosti 
- dodržovat základní hygienická 

a bezpečnostní pravidla a 

předpisy 
- provádět jednoduché operace 

platebního styku 

- poskytnout první pomoc při 
úrazu – elektrickým proudem 

Provoz a údržba domácnosti 

- provoz a údržba domácnosti 

- prací a čisticí prostředky a jejich použití 
- drobné opravy nábytku a jeho údržba 

- finance a provoz v domácnosti – rozpočet 

- nákup potravin – výdaje 
- výdaje, hotovostní platby 

- elektrické spotřebiče – funkce, užití a 

ovládání 
- bezpečnost provozu 

- nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

EnV – vztah člověka a 

prostředí 
 

- používat základní kuchyňský 

inventář 
- připravit jednoduchý pokrm 

podle receptu v souladu se 

zásadami zdravé výživy 
- dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti práce a poskytnout 

první pomoc při úrazech v 
kuchyni 

Příprava pokrmů 

- technické vybavení kuchyně, spotřebiče 
- úložné prostory v kuchyni, ukládaní a 

skladování, udržování pořádku a čistoty 

- ostatní druhy potravin 
- sestavování jídelníčku, nákup potravin 

- příprava pokrmů teplé kuchyně 

- příprava nápojů 
- zásady stolování 

EnV – vztah člověka a 

prostředí 
 

- znát pracovní činnosti 

vybraných profesí, možnosti 
studia, učební obory, střední 

školy 

- umět posoudit své možnosti v 
oblasti profesní, popř. pracovní 

orientace 

- využívat profesní informace a 
poradenství pro výběr 

zaměstnáni 

Svět barev 

- volba profesní orientace – základní principy 
- zájmy a záliby 

- vědomostní, tělesné a zdravotní předpoklady 

- práce s profesními informacemi 
- trh práce – klasifikace profesí 

- druhy pracovišť a pracovních činností 

- požadavky na kvalifikaci 
- možnosti vzdělávaní – náplň učebních a 

studijních oborů 

- informace o dalším vzdělávaní 

OSV -  osobnostní rozvoj 

(rozvoj schopností 
poznávání) 

        - sociální rozvoj 

 

 

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Pracovní výchova 9. ročník  

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Žák by měl:    

- získat základní vědomosti o 

materiálech 

Práce s technickými materiály 

- materiály, rozdělení 
- vlastnosti dřeva a jejich užití 

- vlastnosti kovů a jejich užití 

- vlastnosti plastů a jejich užití 
- řemesla a tradice, umělecká řemesla 

OSV -  osobnostní 

rozvoj (rozvoj 

schopností poznávání, 
kreativita) 

 

 

- provádět jednoduché práce s 

technickými materiály a dodržovat 
technologickou kázeň 

- pracovní pomůcky 

- nástroje pro ruční opracování dřeva 

- nástroje pro ruční opracování kovů 
- nástroje pro ruční opracování plastů 

- nástroje pro montážní práce 

EnV – vztah člověka 
a prostředí, lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

- pracovat s předlohou, návodem, 
šablonou, náčrtem a technickým 

výkresem 

- jednoduché pracovní operace a postupy 
- pracovní postup, organizace práce dle předlohy 

- pracovní postup, organizace práce dle návodu 

- pracovní postup, organizace práce dle šablony 
- technologický postup, práce dle náčrtu a 

technických výkresů 

EnV -  vztah člověka 

a prostředí  

- dodržovat obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci 

- dodržovat zásady bezp. a ochrany 
při práci s nástroji a nářadím 

- poskytnout první pomoc při úrazu 

- úloha techniky v životě člověka 

- zneužití techniky 
- technika a životní prostředí 

EnV -  vztah člověka 

a prostředí, lidské 

aktivity 
a problémy životního 

prostředí 

 

- rozlišovat různé druhy materiálů 
a znát jejich vlastnosti 

- správně vybrat a používat vhodné 

pracovní nástroje a pomůcky 

Práce s ostatními materiály 

- ostatní materiály a jejich rozdělení 
- pracovní pomůcky a nástroje pro práci s 

ostatními materiály 
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- zvolit vhodný pracovní postup 

v souladu s druhem 

zpracovávaného materiálu 
- dovést pracovní postupy k 

finálnímu výrobku 

- dodržovat technologickou kázeň 
- dodržovat obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci  

- dodržovat zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a 

nářadím 

- poskytnou první pomoc při úrazu 

- jednoduché pracovní operace postupy pro práci 

s papírem, kartonem a lepenkou 

- jednoduché pracovní operace postupy pro práci 
s textilními materiály 

- jednoduché pracovní operace postupy pro práci 

s kůži, koženkou 
- jednoduché pracovní operace postupy pro práci 

s přírodním materiálem 

- jednoduché pracovní operace postupy pro práci 
s keramickou hlínou a glazurami 

- výroba oděvních doplňků 

- výroba bytových doplňků 

  

- sestavit podle návodu, plánu daný 

model 

- ovládat montáž a demontáž 
jednoduchého zařízení 

- dodržovat obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci 
- dodržovat zásady bezp. a ochrany 

při práci s nástroji a nářadím 

- poskytnout první pomoc při úrazu 

- sestavování modelů 

- montáž a demontáž při opravách nábytku 
- práce s návodem, předlohou, schématem, 

náčrtem, výkresem  

- drobné opravy a údržba jízdního kola 
- údržba jednoduchých předmětů a zařízení ve 

škole 

  

- pěstovat a ošetřovat květiny 

v interiéru a využívat je k výzdobě 

- volit vhodné pracovní postupy při 
pěstování 

Pěstitelské práce 

- pokojové květiny – dělení 

- pěstování vybraných okrasných dřevin 
- pěstování vybraných okrasných květin 

- využití v exteriéru a interiéru 

- aranžování a jednoduchá vazba květin 
- suchá vazba květin 

EnV -  ekosystémy, 
základní podmínky 

života 
 

- používat vhodné pracovní 

pomůcky a provádět jejich údržbu 

- volit vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin 

- údržba truhlíků, květináčů, misek, nářadí a 

pomůcek 
- podmínky pro pěstování, půda, hnojení, 

ochrana před škůdci, léčivé rostliny, jedovaté 

rostliny 

  

- používat vhodné pracovní 

pomůcky a provádět jejich údržbu 

- dodržovat technologickou kázeň, 
zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytnou první pomoc při 

styku 
s jedovatými rostlinami, při úrazu 

- úklid okolí školy, práce na školním pozemku 

- úklid zámecké zahrady a parku   

- ovládat jednoduché pracovní 
postupy při základních činnostech 

v domácnosti 

- používat vhodné prostředky při 
práci v domácnosti 

- dodržovat základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy 
- provádět jednoduché operace 

platebního styku 

- poskytnout první pomoc při úrazu 

– elektrickým proudem 

Provoz a údržba domácnosti 

- provoz a údržba domácnosti  
- prací a čisticí prostředky a jejich použití 

- drobné opravy nábytku a jeho údržba 

- finance a provoz v domácnosti 
-rozpočet 

- nákup potravin – výdaje 

- výdaje, hotovostní a bezhotovostní platby 
- úspory energií a vody v domácnosti 

- elektrické spotřebiče – funkce, užití a ovládáni 

- údržba a ochrana elektrických spotřebičů 

- bezpečnost provozu 

- nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

EnV – vztah člověka 
a prostředí  

- používat základní kuchyňský 
inventář 

- připravit jednoduchý pokrm 

podle receptu v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

- dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti práce a poskytnout 
první pomoc při úrazech v kuchyni 

Příprava pokrmů 

- technické vybavení kuchyně, spotřebiče 

- úložné prostory v kuchyni, ukládaní a 
skladování, udržování pořádku a čistoty 

- ostatní druhy potravin 

- sestavování jídelníčku, nákup potravin 
- třídění kuchyňského odpadu 

- příprava pokrmů teplé kuchyně včetně pečení 

- příprava nápojů 
- zásady stolování a stolničení 

- nábytek ke stolování 

- zásady zdravé výživy 

EnV -  lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí 
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- znát pracovní činnosti vybraných 
profesí, možnosti studia, učební 

obory, střední školy 

- umět posoudit své možnosti v 
oblasti profesní, popř. pracovní 

orientace 

- využívat profesní informace a 
poradenství pro výběr zaměstnáni  

- být seznámen s právy a 

povinnostmi 
- prokázat na modelových situacích 

prezentaci své osoby při ucházení 
o zaměstnání 

- být seznámen s možnostmi 

poradenské pomoci v případě 
neúspěšného hledání zaměstnání 

Svět práce 

- volba profesní orientace – základní principy 

- zájmy a záliby 
- vědomostní, tělesné a zdravotní předpoklady 

- práce s profesními informacemi 

- trh práce – klasifikace profesí 
- druhy pracovišť a pracovních činností 

- požadavky na kvalifikaci 

- možnosti vzdělávaní – náplň učebních a 
studijních oborů 

- informace o dalším vzdělávaní 

- zaměstnání -  způsoby hledání 
-pohovory u zaměstnavatele 

- žádost o přijetí do pracovního poměru 
- strukturovaný životopis 

- práva a povinnosti zaměstnance, 

nezaměstnanost 

OSV -  osobnostní 

rozvoj (rozvoj 

schopností poznávání, 
komunikace) 

 

 

- umět sestavit kalkulaci výrobku, 
náčrt, technický výkres 

- umět vypsat příjmový a výdajový 

doklad 

- podnikání a jeho význam 

- nejčastější formy podnikání 

- drobné a soukromé podnikání 
- soukromé podnikání, živnostenský list, 

majetek, pojištění, doklady, výběrové řízení 

  

 

 
Vzdělávací obsah předmětu Pracovní výchova – 9. ročník – minimální doporučená úroveň 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby 

Žák by měl:    

- získat základní vědomosti o 

materiálech 

Práce s technickými materiály 

- materiály, rozdělení 
- vlastnosti dřeva a jejich užití 

- vlastnosti kovů a jejich užití 

- vlastnosti plastů a jejich užití 
- řemesla a tradice, umělecká řemesla 

OSV -  osobnostní 
rozvoj (rozvoj 

schopností poznávání, 
kreativita) 

EV – iniciativa a 

tvořivost 

 

 

- provádět jednoduché práce s 

technickými materiály a dodržovat 

technologickou kázeň 

- pracovní pomůcky 
- nástroje pro ruční opracování dřeva 

- nástroje pro ruční opracování kovů 

- nástroje pro ruční opracování plastů 
- nástroje pro montážní práce 

EnV – vztah člověka 

a prostředí, lidské 
aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

- pracovat s předlohou, návodem, 

šablonou, náčrtem a technickým 
výkresem 

- jednoduché pracovní operace a postupy 

- pracovní postup, organizace práce dle předlohy 
- pracovní postup, organizace práce dle návodu 

- pracovní postup, organizace práce dle šablony 

- technologický postup, práce dle náčrtu a 
technických výkresů 

EnV -  vztah člověka 

a prostředí  

- dodržovat obecné zásady 
bezpečnosti a hygieny při práci 

- dodržovat zásady bezp. a ochrany 

při práci s nástroji a nářadím 
- poskytnout první pomoc při úrazu 

- úloha techniky v životě člověka 

- zneužití techniky 

- technika a životní prostředí 

EnV -  vztah člověka 
a prostředí, lidské 

aktivity 

a problémy životního 
prostředí 

 

- rozlišovat různé druhy materiálů 

a znát jejich vlastnosti 
- správně vybrat a používat vhodné 

pracovní nástroje a pomůcky 

Práce s ostatními materiály 
- ostatní materiály a jejich rozdělení 

- pracovní pomůcky a nástroje pro práci s 

ostatními materiály 

 

  

- zvolit vhodný pracovní postup 

v souladu s druhem 

zpracovávaného materiálu 
- dovést pracovní postupy k 

finálnímu výrobku 

- dodržovat technologickou kázeň 
- dodržovat obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci  

- dodržovat zásady bezpečnosti a 

ochrany při práci s nástroji a 

nářadím 

- poskytnou první pomoc při úrazu 

- jednoduché pracovní operace postupy pro práci 

s papírem, kartonem a lepenkou 

- jednoduché pracovní operace postupy pro práci 
s textilními materiály 

- jednoduché pracovní operace postupy pro práci 

s kůži, koženkou 
- jednoduché pracovní operace postupy pro práci 

s přírodním materiálem 

- jednoduché pracovní operace postupy pro práci 

s keramickou hlínou a glazurami 

- výroba oděvních doplňků 

- výroba bytových doplňků 
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- sestavit podle návodu, plánu daný 

model 

- ovládat montáž a demontáž 
jednoduchého zařízení 

- dodržovat obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci 
- dodržovat zásady bezp. a ochrany 

při práci s nástroji a nářadím 

- poskytnout první pomoc při úrazu 

- sestavování modelů 

- montáž a demontáž při opravách nábytku 
- práce s návodem, předlohou, schématem, 

náčrtem, výkresem  

- drobné opravy a údržba jízdního kola 
- údržba jednoduchých předmětů a zařízení ve 

škole 

  

- pěstovat a ošetřovat květiny 

v interiéru a využívat je k výzdobě 
- volit vhodné pracovní postupy při 

pěstování 

Pěstitelské práce 

- pokojové květiny – dělení 

- pěstování vybraných okrasných dřevin 
- pěstování vybraných okrasných květin 

- využití v exteriéru a interiéru 
- aranžování a jednoduchá vazba květin 

- suchá vazba květin 

EnV -  ekosystémy, 
základní podmínky 

života 
 

- používat vhodné pracovní 

pomůcky a provádět jejich údržbu 
- volit vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin 

- údržba truhlíků, květináčů, misek, nářadí a 
pomůcek 

- podmínky pro pěstování, půda, hnojení, 

ochrana před škůdci, léčivé rostliny, jedovaté 
rostliny 

  

- používat vhodné pracovní 

pomůcky a provádět jejich údržbu 

- dodržovat technologickou kázeň, 
zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytnou první pomoc při 

styku 
s jedovatými rostlinami, při úrazu 

- úklid okolí školy, práce na školním pozemku 

- úklid zámecké zahrady a parku   

- ovládat jednoduché pracovní 
postupy při základních činnostech 

v domácnosti 

- používat vhodné prostředky při 

práci v domácnosti 

- dodržovat základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy 
- provádět jednoduché operace 

platebního styku 

- poskytnout první pomoc při úrazu 
– elektrickým proudem 

Provoz a údržba domácnosti 

- provoz a údržba domácnosti  
- prací a čisticí prostředky a jejich použití 

- drobné opravy nábytku a jeho údržba 

- finance a provoz v domácnosti 

-rozpočet 

- nákup potravin – výdaje 

- výdaje, hotovostní a bezhotovostní platby 
- úspory energií a vody v domácnosti 

- elektrické spotřebiče – funkce, užití a ovládáni 

- údržba a ochrana elektrických spotřebičů 
- bezpečnost provozu 

- nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

EnV – vztah člověka 
a prostředí  

- používat základní kuchyňský 

inventář 

- připravit jednoduchý pokrm 
podle receptu v souladu se 

zásadami zdravé výživy 
- dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti práce a poskytnout 

první pomoc při úrazech v kuchyni 

Příprava pokrmů 

- technické vybavení kuchyně, spotřebiče 
- úložné prostory v kuchyni, ukládaní a 

skladování, udržování pořádku a čistoty 

- ostatní druhy potravin 
- sestavování jídelníčku, nákup potravin 

- třídění kuchyňského odpadu 
- příprava pokrmů teplé kuchyně včetně pečení 

- příprava nápojů 

- zásady stolování a stolničení 
- nábytek ke stolování 

- zásady zdravé výživy 

EnV -  lidské aktivity 

a problémy životního 
prostředí 

 

- znát pracovní činnosti vybraných 

profesí, možnosti studia, učební 

obory, střední školy 
- umět posoudit své možnosti v 

oblasti profesní, popř. pracovní 

orientace 
- využívat profesní informace a 

poradenství pro výběr zaměstnáni  

- být seznámen s právy a 
povinnostmi 

- prokázat na modelových situacích 

prezentaci své osoby při ucházení 
o zaměstnání 

- být seznámen s možnostmi 

poradenské pomoci v případě 
neúspěšného hledání zaměstnání 

Svět práce 

- volba profesní orientace – základní principy 
- zájmy a záliby 

- vědomostní, tělesné a zdravotní předpoklady 

- práce s profesními informacemi 
- trh práce – klasifikace profesí 

- druhy pracovišť a pracovních činností 

- požadavky na kvalifikaci 
- možnosti vzdělávaní – náplň učebních a 

studijních oborů 

- informace o dalším vzdělávaní 
- zaměstnání -  způsoby hledání 

-pohovory u zaměstnavatele 

- žádost o přijetí do pracovního poměru 

- strukturovaný životopis 

- práva a povinnosti zaměstnance, 

nezaměstnanost 

OSV -  osobnostní 

rozvoj (rozvoj 
schopností poznávání, 

komunikace) 
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- umět sestavit kalkulaci výrobku, 

náčrt, technický výkres 

- umět vypsat příjmový a výdajový 
doklad 

- podnikání a jeho význam 

- nejčastější formy podnikání 
- drobné a soukromé podnikání 

- soukromé podnikání, živnostenský list, 

majetek, pojištění, doklady, výběrové řízení 
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Hodnocení žáků  

 
Pravidla pro hodnocení žáků – klasifikační řád  
 

Klasifikační řád základní školy je zpracován v souladu se zněním zákona č.561/2004 Sb., 

školský zákon a dále v souladu s vyhláškou MŠMT o základním vzdělávání a některých 

náležitostech povinné školní docházky 

Obsah: 

I. Obecné pokyny pro hodnocení výsledků vzdělávání 

Stupně a zásady hodnocení prospěchu a chování 

1.Prospěch 

1.1.Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

1.2.Klasifikace ve vyučovacím předmětu pracovní vyučování 

1.3.Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného a estetického 

zaměření 

2.Chování 

3.Výchovná opatření 

3.1.Pochvaly nebo jiná ocenění 

3.2.Výchovná opatření k posílení kázně 

4.Celkové hodnocení žáka 

5.Výsledky práce v zájmových útvarech 

6.Získávání podkladů pro hodnocení 

Klasifikace žáka 

Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku 

Komisionální a opravné zkoušky 

Výstupní hodnocení 

Klasifikace žáků při plnění povinné školní docházky v zahraničí 

Klasifikace žáků se specifickými vývojovými poruchami 

Klasifikace žáků speciální školy 

Článek I. 
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OBECNÉ POKYNY PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ  

Klasifikační řád je pokynem pro pedagogické pracovníky a určuje pravidla hodnocení žáků. 

- hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáka musí být jednoznačné, srovnatelné 

s předem stanovenými kritérii, věcné, srozumitelné a všestranné  

- pro klasifikaci platí obecná zásada, že vždy hodnotíme to, co žák zná a ne to, co nezná  

- při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje pedagogický pracovník (dále jen 

učitel) přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi  

- při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl 

v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech vzhledem k určité indispozici 

(dlouhodobá nemoc, změny v rodinných poměrech apod.); dále je potřeba při klasifikaci 

zohlednit případné specifické poruchy učení a výsledky vyšetření PPP v návaznosti 

na integraci  

-při klasifikaci přihlíží učitel k druhu a stupni mentálního postižení, k celkovému zdravotnímu 

stavu k věkovým zvláštnostem a k vynaloženému úsilí 

 

Článek II. 

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ 

 

1. Prospěch 

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:  

"1" - výborný  

"2" - chvalitebný  

"3" - dobrý  

"4" - dostatečný  

"5" – nedostatečný 

 

Při hodnocení žáka na prvním i na druhém stupni se použije pro zápis stupně hodnocení 

slovní označení stupně hodnocení. 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin: 

- předměty s převahou teoretického zaměření (jazykové, společenskovědní, přírodovědné 

   předměty a matematika) 
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- předmět pracovní výchova s převahou praktických činností 

-předměty s převahou výchovného a estetického zaměření (výtvarná výchova, rýsování, 

  hudební výchova a tělesná výchova) 

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

- převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty 

a matematika 

- hodnotí se: 

a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, zákonitostí 

a vztahů 

b) kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované rozumové a motorické 

činnosti 

c) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení praktických úkolů 

a při výkladu společenských a přírodních jevů a zákonitostí 

d) schopnost využívat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech 

e) aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim 

f) výstižnost a jazyková správnost ústního a písemného projevu 

g) kvalita výsledků činností a schopnost samostatné práce 

- výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle této stupnice: 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, faktů a pojmů a ve vztazích mezi 

nimi nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných rozumových a motorických činností 

projevuje někdy nepatrné nepřesnosti. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci 

učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických 

a praktických úkolů někdy s menšími chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů 

a zákonitostí podle podnětů učitelů.  Jeho myšlení je vcelku správné, ale pomalejší. Ústní 

a písemný projev je poměrně správný a výstižný, grafický projev je úhledný a úpravný. 

Kvalita výsledků jeho činnosti je občas narušena nedostatky. Žák je schopen samostatně 

pracovat po předběžném návodu učitele. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, faktů pojmů a ve vztazích mezi nimi 

ojedinělé podstatnější mezery. Při vykonávání požadovaných rozumových a motorických 

činností projevuje nepřesnosti, které dovede za pomoci učitele korigovat. Osvojené poznatky 

a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů s menšími chybami. 

Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je méně samostatný a potřebuje vedení 

učitelem. Jeho myšlení vykazuje drobné nepřesnosti. Ústní a písemný projev má zpravidla 
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nedostatky ve správnosti a přesnosti, grafický projev je méně estetický. Kvalita výsledků 

jeho činnosti je narušena nedostatky. Žák je schopen samostatně pracovat po předběžném 

návodu učitele s menšími obtížemi. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, faktů, pojmů a ve vztazích mezi nimi 

závažné mezery. Při vykonávání požadovaných rozumových a motorických činností 

projevuje časté nepřesnosti. Pro výklad a hodnocení jevů dovede své vědomosti uplatnit 

omezeně a jen za pomoci učitele. Někdy projevuje i větší nedostatky v myšlení. Rovněž ústní 

a písemný projev je slabý, grafický projev je často méně estetický. Kvalita výsledků jeho 

činnosti je narušena značnými nedostatky. Žák je schopen samostatně pracovat 

pod občasným dohledem učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, faktů, pojmů a ve vztazích mezi nimi 

četné a velmi závažné mezery. Při vykonávání požadovaných rozumových a motorických 

činností projevuje četné a značné nepřesnosti. Pro výklad a hodnocení jevů dovede své 

vědomosti uplatnit velmi omezeně a jen za stálé pomoci učitele. Má často větší nedostatky 

v myšlení. Rovněž ústní a písemný projev je velmi slabý, grafický projev není estetický. 

Kvalita výsledků jeho činnosti je narušena velmi značnými nedostatky. Žák je schopen 

pracovat pouze pod trvalým dohledem učitele. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák si předepsané učivo neosvojil. Má trvale velmi podstatné nedostatky ve vykonávání 

požadovaných rozumových a motorických činností. Mezerovité a nepřesné osvojení 

vědomostí a dovedností nestačí na řešení teoretických a praktických úkolů. Při výkladu 

a hodnocení jevů nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Má trvale velmi 

značné nedostatky v myšlení. Jeho projev ústní i písemný je naprosto nevyhovující. Rovněž 

grafický projev je na velmi nízké úrovni. Žák není schopen uspokojivě pracovat ani 

pod trvalým dohledem učitele. 

 

Klasifikace ve vyučovacím předmětu pracovní vyučování 

-hodnotí se: 

a) vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem 

b) osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce 

c) využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, čtení jednoduchých 

technických výkresů 
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d) aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, vytrvalost, 

houževnatost v práci a snaha po jejím dokončení 

e) kvalita výsledků činností 

f) organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti 

g) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí 

h) hospodárné využívání surovin, materiálů, překonávání překážek v práci 

i) obsluha a údržba jednoduchých pracovních pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel 

- při hodnocení samostatnosti, tvořivosti, uvědomělosti a pohotovosti v pracovních činnostech 

se přihlíží k druhu a stupni postižení i k celkovému zdravotnímu stavu žáka 

- výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle této stupnice: 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Pohotově, samostatně a někdy i tvořivě využívá získaných teoretických poznatků 

v praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané 

dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce, dopouští se jen menších 

chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažných nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, 

udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá surovin, materiálu, energie. Vzorně 

udržuje výrobní pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně se snaží překonávat vyskytující 

se překážky a dokončit práci. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Samostatně, ale s menší jistotou využívá získaných teoretických poznatků v praktické 

činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se 

nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si 

organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném 

využívání surovin, materiálu a energie se dopouští malých chyb. Výrobní nástroje, pomůcky, 

nářadí a měřidla obsluhuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou 

pomocí. Dovede vytrvat v práci až do jejího dokončení. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žákův vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem je převážně kladný, 

s menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky v praktické 

činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce 

potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje 
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méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je 

schopen hospodárně využívat surovin, materiálu a energie. K údržbě přístrojů, nářadí 

a měřidel musí být častěji podněcován. Překážky v práci překonává s častou pomocí učitele. 

Občas potřebuje povzbudit k dokončení práce. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák pracuje bez zájmu a žádoucího vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým 

činnostem. Získaných teoretických poznatků dovede využít při praktické činnosti jen 

za soustavné pomoci učitele, při častém opakování určitého druhu činnosti. V praktických 

činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů 

práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci 

dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá na pořádek na pracovišti 

a na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a také  

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák neprojevuje zájem o práci, jeho vztah k ní, pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem není na potřebné úrovni. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické 

poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má 

podstatné nedostatky. Pracovní postup nezvládá ani s pomocí učitele. Jeho práce jsou 

nedokončené, neúplné, nepřesné, výsledky nedosahují předepsaných ukazatelů. Práci 

na pracovišti si nedovede zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá 

hospodárně surovin, materiálu a energie. V obsluze a údržbě jednoduchých pracovních 

pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel má závažné nedostatky. Překážky v práci 

nepřekonává ani s pomocí učitele. 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného a estetického zaměření 

-  převahu výchovného a estetického zaměření mají výtvarná výchova, rýsování, hudební 

výchova a tělesná výchova 

- hodnotí se: 

a) stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu 

b) osvojení potřebných vědomostí, zkušeností činností a jejich tvořivá aplikace 

c) poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti 

d) kvalita projevu 

e) vztah žáka k činnostem a zájem o ně 

f) estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní skutečnosti 

g) v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni postižení a k celkovému zdravotnímu 

stavu žáka, všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví 
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- při hodnocení tvořivosti, samostatnosti a přesnosti projevu se přihlíží k druhu a stupni 

postižení a k celkovému     

    zdravotnímu stavu žáka 

-výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle této stupnice: 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých 

osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho 

projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák 

tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má zájem 

o umění, o estetiku, rozvíjí svůj vkus. Usiluje o rozvíjení tělesné zdatnosti. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně 

svých schopností v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je méně působivý, 

dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají mezery a při jejich aplikaci 

potřebuje občasnou pomoc učitele. Má menší zájem o umění, estetiku a o rozvíjení svého 

vkusu. Méně usiluje o posílení své tělesné zdatnosti. 

 Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Své vědomosti a dovednosti aplikuje jen s pomocí 

učitele. Má malý zájem o umění, estetiku a rozvoj svého vkusu. Málo usiluje o posílení své 

tělesné zdatnosti. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je sotva uspokojivý. Úkoly řeší 

s častými a podstatnými chybami. Své minimální vědomosti a dovednosti aplikuje jen se 

zvýšenou pomocí učitele. Zájem o umění, estetiku a rozvoj svého vkusu je nepatrný. Rovněž 

o posílení své tělesné zdatnosti má velmi slabý zájem. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Úkoly nevyřeší. Své 

minimální vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat ani se zvýšenou pomocí učitele. 

Neprojevuje zájem o umění, estetiku a rozvoj vkusu. Nevyvíjí potřebné úsilí rozvíjet svou 

tělesnou zdatnost. 
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Chování  

- klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, 

a s ostatními  

  pedagogickými pracovníky 

- o udělení sníženého stupně z chování rozhoduje pedagogická rada 

- chování se klasifikuje podle těchto kritérií: 

a) jak žák aktivně plní ustanovení školního řádu, vnitřního řádu školy, pokyny vyučujících 

a vedení školy 

b) jaký má vztah ke kolektivu 

c) jak dodržuje zásady a pravidla soužití ve škole 

-při klasifikaci chování žáků se v jednotlivých případech přihlíží ke všem stránkám žákovy 

osobnosti, k psychickému a zdravotnímu stavu, k druhu a stupni mentálního postižení, 

k prognóze jeho vývoje, k prostředí, ve kterém žák vyrůstal a žije, k možnostem a úrovni 

výchovného působení rodiny i k jejímu podílu na vzniku závad nebo poruch v chování 

a na jejich nápravě se zřetelem k věkovým zvláštnostem, v negativních případech také 

k závažnosti přestupku, kterého se žák dopustil. 

- chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 

 

"1" - velmi dobré  

"2" - uspokojivé  

"3" – neuspokojivé 

 

Stupeň 1 (velmi dobré)  

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení vnitřního řádu 

školy. Má dobrý vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k vytváření 

pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných 

přestupků se dopouští ojediněle. 

 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák 

se dopustil závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. 

Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu. Žák je však přístupný výchovnému působení 

a snaží se své chyby napravit. 
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Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Žák se dopustil závažného přestupku proti pravidlům chování nebo školnímu řádu, zpravidla 

se dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků 

v mravném chování. Za velmi závažný přestupek je považováno: šikanování, hrubost, 

jakákoliv forma násilí (fyzická i psychická) a zneužívání a šíření návykových látek. 

 

- známka z chování je vždy uzavřena k příslušnému pololetí.  

- zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují 

za závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem č.561/2004 Sb.  

 

3. Výchovná opatření  

Výchovná opatření může udělit nebo uložit ředitel školy nebo třídní učitel. 

Výchovnými opatřeními jsou: 

3.1. Pochvaly nebo jiná ocenění 

- Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 

právnické či fyzické osoby po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné 

ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo 

statečný čin nebo za dlouhodobou 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. 

- Udělení pochvaly se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

 

3.2. Výchovná opatření k posílení kázně 

  -   žákovi, který vykazuje kázeňské problémy závažným porušováním školního řádu, lze 

udělit výchovná opatření  

          k posílení kázně 

"NTU" - napomenutí třídního učitele  

"DTU" - důtka třídního učitele (drobné přestupky proti školnímu řádu a pravidlům slušného 

chování) 

"DŘŠ" - důtka ředitele školy (za závažné nebo opakované přestupky proti školnímu řádu 

a pravidlům slušného chování) 

 -    pokud se jedná o závažný přestupek, nemusí učitel dodržet postupnou škálu kázeňských 

opatření.  
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 -    za neomluvené hodiny je žákovi uděleno výchovné opatření k posílení kázně takto: 

  

1-4 neomluvených hodin – NTU 

5-8 neomluvených hodin – DTU  

9-11 neomluvených hodin – DŘŠ  

12-18 neomluvených hodin -  2. stupeň z chování (uspokojivé)  

19 a výše neomluvených hodin – 3. stupeň z chování (neuspokojivé)  

 

 -  u prokázaného záškoláctví je nutné žáka bezprostředně postihnout a ihned prokazatelným 

způsobem vyrozumět zákonného zástupce žáka. V rámci prevence a ochrany před sociálně 

patologickými jevy škola též postupuje dle platných předpisů a směrnic a učiní další nezbytná 

opatření včetně zaslání hlášení příslušným úřadům.  

 

4. Celkové hodnocení žáka  

- prospěl/a s vyznamenáním  

- prospěl/a  

- neprospěl/a  

 

Žák je hodnocen stupněm:  

- prospěl/a s vyznamenáním = není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové 

klasifikaci stupněm horším než 2, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho 

chování je velmi dobré  

- prospěl/a = není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 

5 - nedostatečný  

- neprospěl/a = je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 

5 - nedostatečný  

5. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni:  

- pracoval/a úspěšně  

- pracoval/a  
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6. Získávání podkladů pro hodnocení  

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává 

učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:  

 

- soustavným diagnostickým pozorováním žáka  

- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování  

- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové)  

- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami  

- analýzou výsledků činnosti žáka  

- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-

psychologických poraden a zdravotnických služeb  

- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka  

  

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o klasifikaci žáka.  

 

Článek III. 

KLASIFIKACE ŽÁKA 

1. Žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu 

příslušného ročníku.  

 

2. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. Zákonní zástupci žáků 

s vývojovou poruchou diagnostikovanou odborným pracovištěm mohou požádat o slovní 

hodnocení.  

 

3. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 

hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň 

prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období (může být jedním 

z vodítek). Při klasifikaci se zohlední také přístup žáka, inteligenční schopnosti, schopnost 

samostatné práce, píle a snaha.  
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4. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí 

podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. Hodnotíme to, co žák zná. Smyslem 

hodnocení není žáka "nachytat" na tom, co neumí.  

 

5. Případné problémy a zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají 

v pedagogických radách.  

6.Na konci pololetního klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, připraví 

třídní učitelé případné návrhy na opravné zkoušky či termíny odložené klasifikace.  

 

 

Článek IV.   

POSTUP DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU, OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU 

1. 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.  

 

2. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně, který již v rámci prvního stupně 

opakoval ročník, a žák druhého stupně, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to 

bez ohledu na prospěch tohoto žáka.  

 

3.Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci 

náhradní termín a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou 

měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se 

za první pololetí nehodnotí. 

 

4. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí 

ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být 

provedena nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do té doby žák navštěvuje 

podmíněně vyšší ročník, popřípadě znovu opakuje 9.ročník. Žák, který nemohl být 

klasifikován v náhradním termínu, nebo byl klasifikován nedostatečně, opakuje ročník.  

5. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých 

předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy 

byl s touto skutečností seznámen, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li 
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vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zákonný zástupce žáka požádat 

o komisionální přezkoušení příslušný krajský úřad. 

 

6. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen a v opravné, příp. postupové komisionální zkoušce 

neprospěl. To neplatí o žákovi, který na daném stupni již jednou ročník opakoval; tomuto 

žákovi může ředitel školy na žádost zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze 

z vážných zdravotních důvodů.  

 

7. Ředitel školy může povolit žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci 

druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost zákonného zástupce 

opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených 

v žádosti.  

 

Článek V. 

KOMISIONÁLNÍ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY 

1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni dosud neopakovali ročník, kteří 

na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky jsou 

komisionální.  

 

2. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy, eventuálně krajský úřad. Komise 

je tříčlenná, tvoří ji předseda, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu 

a přísedící. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se 

pořizuje protokol. Komise žáka přezkouší neprodleně, nejpozději do 14 dnů. Výsledek 

přezkoušení oznámí ředitel školy prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka.  

 

3. Žák může v jednom dni konat opravnou zkoušku pouze z jednoho předmětu.  

 

4. Žák koná opravné zkoušky nejpozději do konce příslušného školního roku. Termín stanoví 

ředitel školy. Nemůže-li se žák dostavit ze závažných důvodů, umožní ředitel školy vykonání 

opravných zkoušek v náhradním termínu nejpozději do 15.září příslušného roku. Do té doby 

je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého.  
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5. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se nedostavil k opravné zkoušce 

ve stanoveném termínu, neprospěl. 

 

 Článek VI. 

VÝSTUPNÍ HODNOCENÍ  

1. Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání.  

 

2. Dále výstupní hodnocení obsahuje vyjádření o:  

a) možnostech žáka a jeho nadání  

b) předpokladech pro další vzdělávání nebo uplatnění žáka  

c) chování žáka v průběhu povinné školní docházky  

d) dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka  

 

3. Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němž 

splní povinnou školní docházku.  

 

Článek VII. 

KLASIFIKACE ŽÁKŮ PŘI PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

V ZAHRANIČÍ 

1. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraničí, koná zkoušku ve spádové škole:  

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, 

stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání 

b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy 

vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání 

d) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího 

oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího 

oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání 

 

2. Obsahem zkoušky je vzdělávací obsah za období, po které žák plnil povinnou školní 

docházku v zahraničí. 
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3. Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však 

za období dvou školních roků.  

4. Zkouška je komisionální a je organizována podle ustanovení čl.V.  

5. Termín zkoušky určí ředitel školy po dohodě se zákonným zástupcem nejpozději do dvou 

měsíců po skončení období, za které se zkouška koná. Není-li možno žáka přezkoušet 

ze závažných důvodů, stanoví ředitel školy náhradní termín, nejpozději do čtyř měsíců 

po skončení období, za které se zkouška koná.  

6. Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení 

žáka za příslušný ročník zahraniční školy nebo aspoň potvrzení zahraniční školy o úspěšnosti 

ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku. 

7. Po vykonání zkoušky vydá škola žákovi vysvědčení. Na vysvědčení žák není hodnocen 

z chování. Na vysvědčení se uvede text: " Žák(yně) plní povinnou školní docházku podle § 38 

školského zákona".  

 

Článek VIII. 

KLASIFIKACE ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI  

(dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, dyslalie) 

U žáků s vývojovou poruchou klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo 

ústní), ve kterém má předpoklady podat lepší výkon. Při klasifikaci nevychází učitel 

z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. To ale neznamená, že žák 

s vývojovou poruchou nesmí psát písemné práce nebo být ústně zkoušen. Zákonní zástupci 

žáků s vývojovou poruchou diagnostikovanou odborným pracovištěm mohou požádat o slovní 

hodnocení. Na slovním hodnocení se dohodnou s třídním učitelem, který tuto skutečnost 

přenese i na ostatní příslušné vyučující.  

Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně 

do složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky 

školního výkonu žáka.  

Při slovním hodnocení se uvádí:  

a) zvládnutí učiva předepsaného vzdělávacím programem  

- ovládá bezpečně  

- ovládá  

- podstatně ovládá  

- ovládá se značnými mezerami  

- neovládá  

 

b) úroveň myšlení  

- pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti  
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- uvažuje celkem samostatně  

- menší samostatnost myšlení  

- nesamostatné myšlení  

- odpovídá nesprávně i na návodní otázky  

 

c) úroveň vyjadřování  

- výstižné, poměrně přesné  

- celkem výstižné  

- nedostatečně přesné  

- vyjadřuje se s obtížemi  

- nesprávné i na návodní otázky  

 

d) úroveň aplikace vědomostí  

- spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností  

- dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb  

- s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští  

- dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává  

- praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele  

 

e) píle a zájem o učení  

- aktivní, učí se svědomitě a se zájmem  

- učí se svědomitě  

- k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů  

- malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty  

- pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné  
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Autoevaluace školy 

 
 Cíle Kritéria Nástroje Časové rozvržení 

Podmínky ke 

vzdělávání 

- co nejvyšší aprobovanost 

- bezpečnost na pracovišti 

- prostorové podmínky 

- materiálové vybavení 

- srovnání s předchozím a 

ideálním stavem 

- srovnání počtu žáků a 

vyuč. hodin s kapacitou 

odborných učeben a budov 

- soulad s normami 

sledování požadavků 

vyučujících na vybavení 

pomůckami a studijními 

materiály 

- přijímání zaměstnanců  

s vhodnou aprobací 

- sledování vytíženosti učeben 

požadavky učitelů a jejich 

vyhodnocení 

- kontroly BOZP, revize tech. 

zařízení 

- pozorování a rozhovor 

- průběžně 

- dle termínu revizí a 

kontrol 

Průběh vzdělávání - maximální zapojení žáků do 

procesu 

- spokojenost účastníků 

procesu 

- odchod žáků v průběhu 

vzdělávání 

- zápis do 1. ročníku 

- vyhodnocení dotazníků 

- hospitace 

- dotazníky 

- rozhovory 

- porady 

- hospitace dle plánu a 

dle potřeby 

- porady dle plánu 

- rozhovory průběžně 

Podpora školy 

žákům, spolupráce 

s rodiči 

- vytvoření podmínek pro práci 

žáků s různými předpoklady ke 

vzdělávání 

- vysoký zájem rodičů a 

veřejnosti o činnost školy 

- počet dyslektických asistentek 

- vybavení školy zařízeními a 

pomůckami 

- úspěšnost v soutěžích 

- individuální plány 

- škála volitelných předmětů 

- reedukace žáků se SVP 

- soutěže, zájmové kroužky 

- evidence žáků se spec. vzděl. 

-  potřebami a její užití 

- prezentace školy na veřejnosti 

- konzultační dny, třídní 

schůzky, individuální pohovory 

- průběžně a dle plánů 

Výsledky 

vzdělávání 

- dosažení kompetencí 

stanovených SVP dle 

individuálních schopností žáků 

- výběr a přijetí na střední  

školy dle schopností 

- úspěšnost ve srovnávacích 

testech 

- testy 

- srovnání kontrolních prací 

- kontroly žákovských knížek a 

sešitů 

- dle plánů kontrol 

Řízení školy, 

personální práce, 

další vzdělávání 

- bezproblémový chod školy 

- odborný růst pedag. 

pracovníků 

- rozdělení kompetencí na 

jednotlivé stupně řízení 

- vytváření atmosféry tvůrčí 

spolupráce 

- zájem o akce DVPP 

- fungování jednotlivých článků 

řízení 

- zájem o zapojení do aktivit 

školy 

- porady 

- mimoškolní aktivity 

- pozorování 

- rozhovor 

- dle plánů a dle 

finančních prostředků 

Úroveň výsledků 

vzhledem k 

podmínkám 

- dosažení co nejlepších 

výsledků v jednotlivých 

oblastech 

- vyhodnocení použitých 

kritérií a jejich vhodnosti 

- vyhodnocení použitých 

nástrojů a jejich vhodnosti 

- dle situace 
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Přílohy: 

 

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, 

Mateřské školy a Praktické školy Vsetín 

 

Cesta k praktickému životu 

 

 
 

Obsah 

1. Identifikace školní družiny 

2. Cíle a zaměření školní družiny 

3. Popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek 

4. Délka vzdělávání 

5. Formy vzdělávání 

6. Obsah vzdělávání a časový plán 

7. Podmínky přijímání, průběhu a ukončení vzdělávání včetně 

podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

8. Stanovení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví žáků   
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1. Identifikace školní družiny  
Název školy        Základní škola, Mateřská škola a 

Praktická škola Vsetín                                                    

Motivační název ŠVP Cesta k praktickému životu 

 

Adresa školy                                               Turkmenská 1612, 755 01 Vsetín 

 

Ředitel   Mgr. Roman Třetina 

 

Telefon   571 411 824 

 

Fax 571 411 824 

 

Email                                                                        info@zsms-turkmenska.cz 

 

Datová schránka ID 7jpn348 

 

Web www.zsms-turkmenska.cz 

 

Zařazení do sítě škol 1. 9. 1966 

 

IZO 600171639 

 

IČO   702388988 

 

Číslo účtu školy 25431851/0100 Komerční banka Vsetín 

 

  

  

Zřizovatel školy Krajský úřad Zlínského kraje 

Třída T. Bati 21, 761 90 Zlín 

Vedoucí odboru OŠMS PhDr. Stanislav Minařík 

 

Telefon 577 043 700 

 

E-mail vedoucí odboru školství                                  stanislav.minařik@kr-zlinsky.cz 

 

  

  

Platnost dokumentu od: 1.9.2018 

 

Verze:                                                 č. 1–srpen 2018 

 

Číslo jednací  

 

Razítko a podpis ředitele školy 

                                                 

 

 

 

 

 

mailto:info@zsms-turkmenska.cz
http://www.zsms-turkmenska.cz/
mailto:stanislav.minařik@kr-zlinsky.cz
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2. Cíle a zaměření školní družiny 

 
Cílem naší školní družiny je:  

 

▪ umožnit žákům odreagovat se a uvolnit  

▪ pomoci žákům uplatnit své zájmy a potřeby  

▪ zabezpečit pocit bezpečí a klidu  

▪ rozvíjet fantazii a dovednosti  

▪ rozvíjet týmovou spolupráci, ocenit práci a pomoc druhých  

▪ vštěpovat žákům návyky slušného chování  

▪ vést žáky k otevřené a slušné komunikaci  

▪ učit žáky aktivně trávit volný čas, udržovat fyzické a duševní zdraví  

▪ navozovat pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí  

 

Cílem výchovně vzdělávacího procesu je také podporovat a rozvíjet všechny klíčové 

kompetence:  

 

Kompetence k učení  

Žák se učí s chutí, snaží se dokončit započatou práci, kriticky hodnotí své výkony, klade si 

otázky a hledá na ně odpovědi.  

Kompetence k řešení problémů  

Učí se problém pochopit, přemýšlí o příčinách, plánuje řešení, hledá různé způsoby řešení, 

chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, je iniciativní v řešení.  

Kompetence komunikativní  

Žák umí vyjadřovat své názory, zapojuje se do diskuse, respektuje názory druhých a snaží se 

rozpoznávat vhodné a nevhodné chování, využívá osvojené základy slušného chování.  

Kompetence sociální  

Učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, samostatně rozhoduje o svých činech, rozpozná 

vhodné a nevhodné chování, dokáže se prosadit, podřídit i přijmout kompromis.  

Kompetence občanské  

Žák vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit, projevuje pozitivní 

postoje, chápe své povinnosti.  

Kompetence pracovní  

Váží si práce své i ostatních, dodržuje pořádek, dbá na bezpečnost práce, snaží se být 

ohleduplný k přírodě.  

Kompetence k trávení volného času  

Žák se učí smysluplně trávit svůj volný čas, rozvíjí své zájmy v organizovaných nebo 

individuálních činnostech, umí odmítnout nevhodné nabídky k trávení volného času. 
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3. Popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek 

Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy. Náš výchovný program plní 

vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí, pomáhá překonávat jejich handicapy, plní 

roli v prevenci negativních jevů. Naše ŠD je především místem pro zájmové, volnočasové 

vyžití dětí. Snažíme se rozvíjet tvořivost, regenerujeme síly dětí po vyučování, chceme, 

aby družina byla místem radosti a pocitu bezpečí. Činnost vychovatelek v jednotlivých 

odděleních (1. – 5. ročník ZŠ) vychází z požadavků třídních učitelů jednotlivých ročníků. 

Doplňujeme a rozvíjíme poznatky z vyučování, jsme nápomocni při plnění domácích 

úkolů, úzce spolupracujeme s třídními učiteli. Snažíme se o výchovu k odpovědnosti, 

k poznání sebe samého, uplatnit se ve skupině, posilujeme komunikační dovednosti, 

rozvíjíme ochotu pomoci druhému, vedeme děti tvořivými formami k prevenci sociálně 

patologických jevů (drogy, šikana, alkohol…) 

3.1 Velikost a vnitřní organizace školní družiny:  

 

Školní družina je součásti základní školy a nachází se v budově školy. Tvoří ji šest 

oddělení – dvě pro ZŠ praktickou a čtyři pro ZŠ speciální. Maximální kapacita je 65 žáků. 

Jednotlivá oddělení jsou věkově smíšená. Svou činnost vykonává každodenně v závislosti 

na rozvrhu žáků pro příslušný školní rok. Činnost družiny probíhá od 11.40 hod. do 14.50 

hod. 

 

3.2 Prostorové a materiální podmínky školní družiny:  

 

Škola je vybavena bezbariérovým přístupem. Činnost ŠD probíhá v prostorných 

kmenových třídách 1. stupně vybavených školním nábytkem, kde se zároveň nachází 

koutky na hraní sloužící zároveň k relaxaci. ŠD ke svým činnostem využívá i odborné 

učebny, jako je kreslírna, cvičná kuchyňka nebo keramická dílna. K pohybovým aktivitám 

slouží rehabilitační místnosti a tělocvična. Za příznivého počasí je k dispozici školní 

hřiště. Často využívána je multimediální učebna vybavená učitelskou a žákovskou 

knihovnou, audiovizuální technikou a učebna výpočetní techniky. Školní družina může 

využívat pomůcky z kabinetu TV (kola, koloběžky, kolečkové brusle…), pomůcky 

pro individuální a zájmovou činnost – DVD, stolní spol. hry, stavebnice atd. 

 

3.2 Ekonomické podmínky školní družiny: 

  

Úplata za školní družinu činí 30 Kč za měsíc, hradí se ve dvou splátkách, vždy 150 Kč 

za jedno školní pololetí. 

Dle §11 vyhlášky č. 74/2005 Sb. může výši úplaty ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit. 

O úplném prominutí úplaty v případě žáků se sociálním znevýhodněním rozhoduje ředitel 

školy po předložení příslušného dokladu. Peníze přijímá vychovatelka ve svém oddělení.  
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3.3 Personální podmínky školní družiny:  

 

Organizace školní družiny je stanovena podle § 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání. Oddělení vedou kvalifikované vychovatelky. Účastníci pravidelné denní 

docházky do družiny se zařazují do oddělení. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 14 

účastníků. Jejich činnost je zaměřená na rozvoj osobnosti žáků, jejich zájmů, znalostí 

a tvořivých schopností. 

 

4. Délka vzdělávání 

 
Délka vzdělávání pro školní družinu je stanovena na dobu jednoho školního roku. Během 

této doby projde dítě všechny okruhy činností družinou vyměřené a přiblíží se tak co 

nejvíce cílům výchovně – vzdělávací činnosti. Školní družina plní výchovně vzdělávací 

činnost formou sportovně-rekreační činnosti, odpočinku, zájmovou činností a také 

přípravou na vyučování. 

 

5. Formy vzdělávání 

 
5.1 Pravidelná činnost  

po ukončení vyučování – hygiena, oběd 

odpočinkové činnost – jsou to klidové aktivity spontánních či nabízených činností 

na odstranění únavy a regeneraci duševních a fyzických sil, žáci sami volí k těmto 

činnostem optimální polohu 

zájmové činnosti – umožňují žákům seberealizaci, poznávání a rozvoj dovedností, 

dominující je vlastní aktivita žáků, která jim přináší radost a uspokojení, činnosti probíhají 

ve skupinách či individuálně, organizovaně a spontánně 

rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, zařazujeme do nich pohybové, sportovní, 

turistické prvky 

svačina – pitný režim, sebeobslužnost 

příprava na vyučování – žáci si s pomocí vychovatelek vypracovávají domácí úkoly, 

ostatní žáci si procvičují učivo formou didaktických her, pracovních listů, prací 

s knihou…. 

 

5.2 Příležitostná činnost  

Je to výchovná, vzdělávací a zájmová činnost organizovaná nepravidelně dle možností 

školní družiny, zahrnuje širokou nabídku pestrých činností a aktivit, jež nejsou 

organizovány jako trvalé nebo pravidelně se opakující akce nebo činnosti a jsou určeny 

širokému okruhu zájemců. Zahrnuje například souhrn činností k zajištění nácviku 

programu na školní besídky, výrobu dárků pro předškoláky k zápisu, vyrábění výrobků 

na jarmark apod.  

 

5.3 Spontánní činnost  

Je určena co nejširšímu okruhu zájemců. Zahrnuje například volné hry v přírodě, na školní 

zahradě, v areálu školy, ale i hry se stavebnicemi, využití stolních i deskových her apod. 
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6. Obsah vzdělávání a časový plán 

Školní družina společně se školou zajišťuje komplexní působení na žáky. Umožňuje 

zajímavě a užitečně trávit volný čas v době po vyučování. Poskytuje žákům dostatek 

prostoru pro odpočinek po náročné práci ve školním vyučování. Učí žáky aktivně trávit 

volný čas, udržovat jak fyzické, tak duševní zdraví. Pomáhá žákům uplatnit nejen své 

zájmy, ale i potřeby. 

Celoroční plán školní družiny po školní rok: 

 

    ZÁŘÍ…Všichni jsme kamarádi 

- seznámení s režimem školy, s kamarády, s okolím školy 

- základní pravidla silničního provozu pro chodce 

- nácvik jednoduchých her 

- výtvarné činnosti – omalovánky 

- čtení, poslech pohádek 

 

    ŘÍJEN…Pan Podzim vypráví 

- podzimní měsíce, rozlišování základních druhů ovoce a zeleniny 

- malování podzimní přírody různou technikou 

- vyrábění draků 

- Halloween 

- poslech pohádek, dramatizace 

- nácvik míčových her 

 

    LISTOPAD…Poznáváme svět 

- kolektivní hry v místnosti 

- četba českých pohádek 

- sběr podzimních listů a jejich použití při výtvarných činnostech 

- říkadla 

-máme rádi zvířata 

- vyrábění zvířat z papíru, přírodního materiálu 

 

    PROSINEC…Nastal čas vánoční 

- vyrábění vánočních dárků, přání 

- poslech a zpívání koled 

- seznámení s vánočními zvyky 

- zdobení stromečku 

- básničky, písničky 

 

    LEDEN…Zima, zima je tu 

- stavění sněhuláků, hry na sněhu, bezpečnost při hrách 

- zimní měsíce, ptáci a zvířata v zimě 

- malování zimních obrázků 

- četba na pokračování 

- skládání papíru 

 

    ÚNOR…Místo, kde bydlím 

- kde bydlím, co se tu v průběhu roku děje 

- výroba masek 
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- poslech hudby, nácvik tanečků 

- práce s papírem, kartonem 

- básničky, písničky 

- četba na pokračování, hra se slovy 

 

    BŘEZEN…Svět kolem nás se probouzí 

-jarní měsíce, pozorování změn v přírodě 

- jarní květiny, zelenina 

- velikonoční zvyky, obyčeje, koledy 

- vyrábění velikonočních přání 

- malování kraslic různou technikou 

- pohybové a soutěživé hry 

 

    DUBEN…Modrá planeta-naše planeta 

- pozorování jarní přírody, procházky do okolí 

- výtvarné činnosti – jarní tématika 

- výroba čarodějnic, netopýrů 

- pohybové hry 

- básničky, písničky 

 

    KVĚTEN…Co mi řekl semafor 

- moje rodina a já, mezilidské vztahy 

- výroba dárků, přání pro maminky 

- hry na zahradě, na pískovišti 

-bezpečnost v silničním provoze 

- malování a vyrábění jarních sluníček z různých materiálů 

- čtení a poslech pohádek 

 

    ČERVEN…Na celém světě jsou děti 

- znaky léta 

- letní měsíce, změny v přírodě 

- letní květiny, ovoce a zelenina 

- hry na zahradě 

- závody na koloběžkách, skákání panáka 

- básničky, říkadla 

- poslech hudby, zpěv známých písní 

 

Činnost a výchovné působení vychovatelek v jednotlivých odděleních vychází 

z požadavků pedagogiky volného času. Podstatný je požadavek dobrovolnosti, 

aktivity, seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrostí a přitažlivosti. 

Výchovné programy zaměřujeme na tyto základní oblasti: 

 

Výchova ke zdravému životnímu stylu 

 - výchova k odpovědnosti za svou osobu 

 - výchova k odpovědnosti za své zdraví 

 - výchova ke správným stravovacím návykům 

   - dodržování osobní hygieny 
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Posilování komunikačních dovedností 

 - rozvíjení slovní zásoby 

 - schopnost vyjádřit se 

   - schopnost naslouchat 

    - kulturní život 

 

Odpovědnost za své chování 

- řešení různých situací 

- důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality 

- posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého 

chování 

 

Ovládání negativních citových reakcí 

 - zvládnout stresové situace 

 - řešení životních situací 

 - vyrovnání se s nedostatky a neúspěchy 

 

Poznání sebe samého a uplatnění ve skupině 

 - kladným hodnocením zvyšovat sebevědomí 

 - posilování pozitivního myšlení 

 - vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny 

 - postoje a lidské hodnoty 

 

Formování životních postojů 

 - vytváření společenských hodnot 

 - úcta, porozumění, tolerance 

 - schopnost a ochota pomoci 

 - prevence sociálně patologických jevů 

• drogy 

• alkohol 

• kouření 

• šikana 

 
 

7. Podmínky přijímání, průběhu a ukončení vzdělávání včetně 

podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Kritériem přijetí žáka do školní družiny je jeho věk (přednostně žáci 1., 2. a 3. tříd). Žáci 

jsou přijímáni k pravidelné docházce na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky, 

zápisového listu – dle rozhodnutí ředitele školy. 

Nejvyšší počet účastníků je 14 na jedno oddělení, v případě velkého zájmu mají přednost 

žáci 1. – 3. ročníku. Rodiče musí uhradit úplatu za zájmové vzdělávaní dle vnitřního řádu 

školní družiny. Pobyt žáků ve družině končí odchodem domů s rodiči nebo samostatně 

po písemné domluvě.  
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Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností 

informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je 

tento postup bezvýsledný postupuje takto:  

•  informuje ředitele školy  

•  kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě (OSPOD)  

•  požádá o pomoc Policii ČR  

Odhlášení žáka je v průběhu školního roku možné, a to písemnou formou. 

Vyloučit lze žáka na základě dlouhodobého porušování školního řádu a ohrožování zdraví 

a bezpečí ostatních žáků na základě rozhodnutí ředitele. 

Vychovatelky školní družiny jsou povinny při jednotlivých činnostech respektovat 

individuální i věkové zvláštnosti jednotlivých žáků. Jsou také informovány třídními učiteli 

(po dohodě s rodiči) o potřebách žáků se speciálními vzdělávacími problémy, popřípadě je 

konzultují se speciálními pedagogy.  

 

 

8. Stanovení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

 
Školní družina zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální. Vytváří zázemí 

pro zdravý rozvoj žáků a bezpečné prostředí, aby se zde všichni cítili dobře. Volí vhodnou 

strukturu režimu žáků ve školní družině a stanovuje vhodný stravovací a pitný režim.  

Bezpečnost ve všech využívaných prostorách je zajištěna:  

 

• Vnitřním řádem ŠD  

• Vnitřním řádem specializovaných učeben  

 

     V dalších prostorách školy se žáci řídí pokyny pedagogických a provozních pracovníků.  
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Školní vzdělávací program pro školní klub Základní školy, 

Mateřské školy a Praktické školy Vsetín 

 

Cesta k praktickému životu 

 

Obsah 
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2. Cíle a zaměření školního klubu 

3. Popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek 

4. Délka vzdělávání 

5. Formy vzdělávání 

6. Obsah vzdělávání a časový plán 

7. Podmínky přijímání, průběhu a ukončení vzdělávání včetně 

podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

8. Stanovení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 
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9. Identifikace školního klubu  
Název školy        Základní škola, Mateřská škola 

a Praktická škola Vsetín                                                    

Motivační název ŠVP Cesta k praktickému životu 

 

Adresa školy                                               Turkmenská 1612, 755 01 Vsetín 

 

Ředitel   Mgr. Roman Třetina 

 

Telefon   571 411 824 

 

Fax 571 411 824 

 

Email                                                                        info@zsms-turkmenska.cz 

 

Datová schránka ID 7jpn348 

 

Web www.zsms-turkmenska.cz 

 

Zařazení do sítě škol 1. 9. 1966 

 

IZO 600171639 

 

IČO   702388988 

 

Číslo účtu školy 25431851/0100 Komerční banka Vsetín 

 

  

  

Zřizovatel školy Krajský úřad Zlínského kraje 

Třída T. Bati 21, 761 90 Zlín 

Vedoucí odboru OŠMS PhDr. Stanislav Minařík 

 

Telefon 577 043 700 

 

E-mail vedoucí odboru školství                                  stanislav.minařik@kr-zlinsky.cz 

 

  

  

Platnost dokumentu od: 1.9.2018 

 

Verze:                                          č. 1–srpen 2018 

 

Číslo jednací  

 

Razítko a podpis ředitele školy 

                                                 

 

 

 

 

 

mailto:info@zsms-turkmenska.cz
http://www.zsms-turkmenska.cz/
mailto:stanislav.minařik@kr-zlinsky.cz
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10. Cíle a zaměření školního klubu 

 
Cílem našeho školního klubu je:  

 

- Rozvoj všestranně harmonicky rozvinuté osobnosti. 

- Účelné trávení volného času. 

- Rozvíjení a prohlubování individuálních vztahů. 

- Rozvoj kladného vztahu k přírodě a její ochrana. 

- Rozvoj pohybových dovedností. 

- Rozvoj citových vztahů. 

- Získání praktických dovedností. 

- Rozvoj fantazie a estetické cítění. 

- Získávání nových poznatků. 

- Získávání klíčových kompetencí (souhrn vědomostí, schopností, dovedností, postojů 

  a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění se ve společnosti). 

  

Cílem výchovně vzdělávacího procesu je také podporovat a rozvíjet všechny klíčové 

kompetence:  

 

 Kompetence k učení 

 -  dokáže vyhledávat, využít a zpracovat informace získané z knih, časopisů, encyklopedií, 

internetu                                                          

-   získané poznatky je podněcují k dalšímu bádání a tím si řídí učení 

-   spolupracuje s žáky při přípravě na vyučování 

-   uvádí věci do souvislosti, využívá poznatky z her a výletů 

 Kompetence k řešení problémů 

-   vnímá nejrůznější problémové situace a využívá získané vědomosti k jejich řešení 

-   zná různé varianty řešení a volí nejvhodnější způsob 

-   uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 Kompetence komunikativní 

-   dokáže spolupracovat s ostatními, vyjádřit vlastní pocity a názory 

-   naslouchá druhým a vhodně reaguje 

-   díky komunikativním dovednostem vytváří nové vztahy 
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 Kompetence sociální a personální 

-    rozlišuje kladné a záporné vlastnosti v kolektivu dětí 

-    respektuje sebeúctu svou i ostatních 

-    vytváří si pozitivní představu o sobě a rozvíjí zdravé sebevědomí 

-    rozlišuje sociálně – patologické jevy – drogy, alkohol, kouření 

 Kompetence občanské, činnostní a pracovní 

-   uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému a psychickému násilí 

-   používá bezpečně pomůcky a vybavení 

-   upevňování a rozvoj pohybových a motorových dovedností 

-   dokáže si uvědomit postup práce a práci dokončit 

-   rozhoduje se v zájmu ochrany zdraví svého i ostatních 

 Kompetence k naplnění volného času 

-    využívá a rozvíjí schopnost aktivně trávit volný čas 

-     nenechá se strhnout k nevhodné činnosti 

-     zná širokou škálu aktivních činností – pohybové, tvořivé, rozumové, kulturní, společensky 

      prospěšné 

 

 

11. Popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek 

Školní klub je důležitý výchovný partner rodiny a školy. Náš výchovný program plní 

vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí, pomáhá překonávat jejich handicapy, plní 

roli v prevenci negativních jevů. Náš ŠK je především místem pro zájmové, volnočasové 

vyžití dětí. Snažíme se rozvíjet tvořivost, regenerujeme síly dětí po vyučování, chceme, 

aby družina byla místem radosti a pocitu bezpečí. Činnost vychovatelek v jednotlivých 

odděleních (2. stupeň ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín) vychází z požadavků třídních učitelů 

jednotlivých ročníků. Doplňujeme a rozvíjíme poznatky z vyučování, úzce 

spolupracujeme s třídními učiteli. Snažíme se o výchovu k odpovědnosti, k poznání sebe 

samého, uplatnit se ve skupině, posilujeme komunikační dovednosti, rozvíjíme ochotu 

pomoci druhému, vedeme děti tvořivými formami k prevenci sociálně patologických jevů 

(drogy, šikana, alkohol…) 

11.1 Velikost a vnitřní organizace školního klubu:  

 

Školní klub je součásti základní školy a nachází se v budově školy. V současné době jej 

tvoří jedno oddělení žáků 2. stupně. Maximální kapacita je 50 žáků. Jednotlivá oddělení 
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jsou věkově smíšená. Svou činnost vykonává každodenně v závislosti na rozvrhu žáků 

pro příslušný školní rok. Činnost klubu probíhá od 12.35 hod. do 14.50 hod. 

 

11.2 Prostorové a materiální podmínky školního klubu:  

 

Škola je vybavena bezbariérovým přístupem. Pro provoz ŠK máme k dispozici jednu 

samostatnou místnost v objektu školy. Dále odborné učebny (kuchyňka, školní knihovna, 

počítačová učebna) a ostatní prostory (tělocvična, školní hřiště). Školní klub může 

využívat pomůcky z kabinetu TV atd. Pomůcky pro individuální a zájmovou činnost – 

DVD, stolní spol. hry, stavebnice atd. Všechny prostory používané pro činnost ŠK splňují 

bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.  

 

3.2 Ekonomické podmínky školního klubu: 

  

Úplata za školní klub pro žáky ZŠ praktické činí 30 Kč za měsíc, pro žáky ZŠ speciální 50 

Kč za měsíc, hradí se ve dvou splátkách. 

Dle §11 vyhlášky č. 74/2005 Sb. může výši úplaty ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit. 

O úplném prominutí úplaty v případě žáků se sociálním znevýhodněním rozhoduje ředitel 

školy po předložení příslušného dokladu. Peníze přijímá vychovatelka ve svém oddělení.  

Výše úhrady je stejná bez ohledu na to, kolik hodin měsíčně žák ve školním klubu 

absolvuje.  

 

11.3 Personální podmínky školní družiny:  

 

Organizace školního klubu je stanovena podle § 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání. Oddělení vedou kvalifikované vychovatelky. Účastníci pravidelné denní 

docházky do klubu se zařazují do oddělení. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 14 

účastníků. Jejich činnost je zaměřená na rozvoj osobnosti žáků, jejich zájmů, znalostí 

a tvořivých schopností. 

 

12. Délka vzdělávání 

 
Délka vzdělávání pro školní klub je stanovena na dobu jednoho školního roku. Během této 

doby projde dítě různé okruhy činností a přiblíží se tak co nejvíce cílům výchovně – 

vzdělávací činnosti. Školní klub plní výchovně vzdělávací činnost formou sportovně-

rekreační činnosti, odpočinku, zájmovou činností a také přípravou na vyučování. 

 

13. Formy vzdělávání 

 
5.1 Pravidelná činnost  

odpočinková činnost – jsou to klidové aktivity spontánních či nabízených činností 

na odstranění únavy a regeneraci duševních a fyzických sil,  
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zájmové činnosti – umožňují žákům seberealizaci, poznávání a rozvoj dovedností, 

dominující je vlastní aktivita žáků, která jim přináší radost a uspokojení, činnosti probíhají 

ve skupinách či individuálně, organizovaně a spontánně 

rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, zařazujeme do nich pohybové, sportovní, 

turistické prvky 

 

5.2 Příležitostná činnost  

Je to výchovná, vzdělávací a zájmová činnost organizovaná nepravidelně dle možností 

školního klubu, zahrnuje širokou nabídku pestrých činností a aktivit, jež nejsou 

organizovány jako trvalé nebo pravidelně se opakující akce nebo činnosti a jsou určeny 

širokému okruhu zájemců.  

 

5.3 Spontánní činnost  

Je určena co nejširšímu okruhu zájemců. Zahrnuje například volné hry v přírodě, na školní 

zahradě, v areálu školy, ale i hry se stavebnicemi, využití stolních i deskových her apod. 

 

14. Obsah vzdělávání a časový plán 

Školní klub společně se školou zajišťuje komplexní působení na žáky. Umožňuje 

zajímavě a užitečně trávit volný čas v době po vyučování. Poskytuje žákům dostatek 

prostoru pro odpočinek po náročné práci ve školním vyučování. Učí žáky aktivně trávit 

volný čas, udržovat jak fyzické, tak duševní zdraví. Pomáhá žákům uplatnit nejen své 

zájmy, ale i potřeby. 

Celoroční plán školního klubu pro školní rok: 

     

    ZÁŘÍ…Seznamujeme se 

- Vv – podzimní malování  

- Pč – drobné výrobky k výzdobě bytu 

- Procházky – cyklostezka, hřiště, park 

- Aktivizační místnost a smyslová místnost 

- Stolní a společenské hry 

- Pc pohádky a poslech písniček 

 

    ŘÍJEN…Podzim přichází 

- Vv – malování podzimních listů 

- Pč – výzdoba netradičními technikami 

- Zdravé vaření z jablek 

- Tv – pohybové hry 

- Procházky 

- Antistresové vylamování obrázků 

 

    LISTOPAD…Připravujeme se na zimu 

- Vv – tiskání kaštanových listů 

- Pč – výroba ptáčka v krmítku 
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- Vaření – zdravé mlsání z ovesných vloček 

- Tv – rozehřívací hry 

- Aktivizační a smyslová třída 

- Seriál na Pc 

 

    PROSINEC…Vánoční těšení 

- Vv – vylamování vánočního kapra, vánoční stromeček 

- Pč – výroba vánočního dárku 

- Výroba závěsu se zimní tematikou 

- Pečení vánočního cukroví a vánoční punč 

- Tv – smyslové hry 

- Poslech vánočních koled 

- Krmení kachen 

 

    LEDEN…My v zimě nespíme 

- Vv – malování netradičními technikami 

- Pč – výroba lyžaře 

- Vaření – zdravá pomazánka 

- Stolní hry, kinetický písek 

- Tv – míčové hry, trampolína 

- Pc – sledování seriálu  

 

    ÚNOR…Kdy přijde jaro? 

- Sluchové hry s orffovými nástroji 

- Poslech audiopohádek, hlasové a dechové cvičení 

- Vaření s tvarohem a ovocem 

- Sledování seriálu na Pc 

- Tv – pohybové hry 

- Procházky venku 

 

    BŘEZEN…Velikonoční pomlázka 

- Pč – výroba velikonočních zajíčků 

- Vaření – velikonoční nádivka 

- Vv – výzdoba velikonočních vajíček, obrázky s velikonoční tematikou 

- Tv – pohybové hry 

- Smyslová třída 

- Stolní hry 

- Procházky po cyklostezce 

- Sledování seriálu na Pc 

 

    DUBEN…Jaro je tady 

- Vv – malování jarních stromů 

- Vv – výroba veselé housenky 

- Vaření z ovesných vloček 

- Tv – pohybové hry na rozvoj hrubé motoriky 
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- Pobyt na hřišti, procházky po cyklostezce 

- Seriál a písničky na Pc 

 

    KVĚTEN…Bavíme se ve škole 

- Výroba dárku ke Dni matek 

- Vv – malování netradičními technikami 

- Vaření – výroba jahodových nanuků 

- Stolní a společenské hry 

- Tv – pohybové hry na rozvoj prostorové orientace 

- Pobyt na hřišti 

- Sledování seriálu, písničky na Pc 

 

    ČERVEN…Těšíme se na prázdniny 

- Příprava na školní besídku, zajištění občerstvení 

- Vv – malování na téma prázdnin 

- Vaření – ovocné jednohubky 

- Procházky – park, cyklostezka, hřiště 

- Aktivizační místnost – hry na hudební nástroje 

- Stolní a společenské hry 

- Sledování seriálu a písniček na Pc 

 

Činnost a výchovné působení vychovatelek v jednotlivých odděleních vychází 

z požadavků pedagogiky volného času. Podstatný je požadavek dobrovolnosti, 

aktivity, seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrostí a přitažlivosti. 

Výchovné programy zaměřujeme na tyto základní oblasti: 

 

Výchova ke zdravému životnímu stylu 

 - výchova k odpovědnosti za svou osobu 

 - výchova k odpovědnosti za své zdraví 

 - výchova ke správným stravovacím návykům 

   - dodržování osobní hygieny 

 

Posilování komunikačních dovedností 

 - rozvíjení slovní zásoby 

 - schopnost vyjádřit se 

   - schopnost naslouchat 

    - kulturní život 

 

Odpovědnost za své chování 

- řešení různých situací 

- důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality 

- posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého 

  chování 
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Ovládání negativních citových reakcí 

 - zvládnout stresové situace 

 - řešení životních situací 

 - vyrovnání se s nedostatky a neúspěchy 

 

Poznání sebe samého a uplatnění ve skupině 

 - kladným hodnocením zvyšovat sebevědomí 

 - posilování pozitivního myšlení 

 - vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny 

 - postoje a lidské hodnoty 

 

Formování životních postojů 

 - vytváření společenských hodnot 

 - úcta, porozumění, tolerance 

 - schopnost a ochota pomoci 

 - prevence sociálně patologických jevů 

• drogy 

• alkohol 

• kouření 

• šikana 

 

 

15. Podmínky přijímání, průběhu a ukončení vzdělávání včetně 

podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Do školního klubu jsou přijímáni žáci 2. stupně ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín. Podmínkou je řádně 

vyplněná a odevzdaná přihláška, zápisový list – dle rozhodnutí ředitele školy. 

Nejvyšší počet účastníků je 14 na jedno oddělení. Rodiče musí uhradit úplatu za zájmové 

vzdělávaní dle vnitřního řádu školní družiny. Pobyt žáků ve školním klubu končí 

samostatným odchodem domů, u žáků se středním mentálním postižením vyzvedává žáka 

osoba uvedená v zápisovém lístku.  

Odhlášení žáka je v průběhu školního roku možné, a to písemnou formou. 

Vyloučit lze žáka na základě dlouhodobého porušování školního řádu a ohrožování zdraví 

a bezpečí ostatních žáků na základě rozhodnutí ředitele. 

Vychovatelky školního klubu jsou povinny při jednotlivých činnostech respektovat 

individuální i věkové zvláštnosti jednotlivých žáků. Jsou také informovány třídními učiteli 

(po dohodě s rodiči) o potřebách žáků se speciálními vzdělávacími problémy, popřípadě je 

konzultují se speciálními pedagogy.  

16. Stanovení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

 
Bezpečnost je ošetřena vnitřním řádem školy, řádem školního klubu a řády jednotlivých 

učeben, se kterými jsou děti seznámeny na začátku školního roku. Záznam o provedení 

poučení o bezpečnosti je zapsán v přehledu zájmového vzdělávání. Vychovatelky 

při jejich využití připomínají žákům stále zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a dbají 
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na jejich dodržování. Žáci jsou povinni hlásit okamžitě vychovatelům jakékoli poranění 

nebo nevolnost. Žáci zacházejí šetrně se svěřeným majetkem. Při jeho úmyslném 

poškození bude škola požadovat od rodičů odpovídající náhradu. Školním klubem 

používané prostory a vybavení odpovídají platným normám bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví dětí a jsou pravidelně kontrolovány. V případě úrazu nebo poranění dítěte je 

vychovatelkou zajištěno první ošetření a rodič nebo zákonný zástupce dítěte je o události 

neprodleně informován. Vychovatelky ŠK dbají na dodržování hygienických 

a psychosociálních podmínek. Vychovatelka také odpovídá za děti při výletech, 

tematických vycházkách, poznávacích akcích, či pobytu venku od doby a místa srazu, až 

do doby ukončení činnosti.  Vytváří pohodové prostředí, které je podnětné, zajímavé 

a obsahově bohaté. Společnými požitky s dětmi vytváří příznivé sociální klima založené 

na otevřenosti, partnerství, úctě, toleranci  a vzájemné spolupráci a pomoci.  

 

 

 

 


