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1. Identifikační údaje 

 
Název školy: Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 

Sídlo školy: 687 07, Tupesy 112 

IČO: 75 021 641 

Identifikační číslo ředitelství: IZO 102 743 088 identifikátor zařízení: 600 124 461 

Právní  forma:   od 1. 1. 2003 příspěvková organizace 

Obor vzdělání:                   79-01-C/01 Základní škola 

Ředitel školy: Mgr. Štěpán Kubiš 

Zástupkyně ředitele: Mgr. Karla Milošová 

 

Kontakty:    572 597 131 

     info@zstupesy.cz  

 www.zstupesy.cz  

  

Pracovník pro informace: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy  

    

Součásti školy:  mateřská škola (kapacita – 56) 

                                                   základní škola (kapacita – 225) 

školní družina (kapacita – 70) 

   školní klub (kapacita – 150) 

   školní jídelny (kapacita – 275)  

 

Zřizovatel:    Obec Tupesy, 687 07 Tupesy 135, IČO: 542 393 

  Starosta: Mgr. Oldřich Vávra 

www.tupesy.cz       

email: info@tupesy.cz 

telefon: 572 597 115 

 

Schválen školskou radou: 29.8.2022  

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2022 

 

 

 

 

…………………………....... 

                                                                                            Mgr. Štěpán Kubiš,  
              ředitel školy 
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2. Charakteristika školy 

2.1   Úplnost a velikost školy: 

Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace, je úplná devítiletá škola. Škola sdružuje 

následující zařízení: základní školu (s kapacitou 225 žáků), školní jídelnu (s kapacitou 275 žáků), školní 

družinu (s kapacitou 70 žáků) a školní klub (s kapacitou 150 žáků). Škola je situována v centru obce 

Tupesy.  

2.2 Vybavení školy:  

Pro výuku využíváme dvě budovy. Ve starší části je umístěna základní škola s devíti třídami. V přístavbě 

jsou šatny, školní kuchyň, školní jídelna a mateřská škola. Tělocvična je přímo v areálu školy. Umístněná je 

zde jedna učebna a dvě oddělení školní družiny. V areálu školy je také sportovní a dětské hřiště. Žáci mají 

k dispozici počítačovou učebnu. V roce 2019 byly zrekonstruovány půdní prostory starší části školy. Díky 

tomu přibyly dvě jazykové učebny, učebna přírodovědných předmětů, učebna pracovních činností a školní 

poradenské pracoviště.   

Prostorové a materiální podmínky: 

- Učebny jsou vybaveny víceúčelovým a funkčním zařízením, digitální technikou a připojením 

k internetu 

- Jazykové, informatické a přírodovědné učebny jsou vybaveny multimediální technikou a připojením 

k internetu 

- Kabinety jsou vybaveny odpovídajícím úložným nábytkem a pomůckami pro výuku v jednotlivých 

vzdělávacích oblastech, připojením k internetu a vhodným zařízením pro přípravu učitele a jeho 

odpočinek 

- Pracovní a relaxační prostor – knihovna- připojení k internetu 

- Školní družiny – pracovní i odpočinkový nábytek, pomůcky pro aktivní i pasivní relaxaci a učení 

- Prostory pro odkládání oděvu a obuvi 

- Prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů – odpovídající příslušným normám 

- Prostory pro další pedagogické a nepedagogické pracovníky školy – účelné vybavení , připojení 

k internetu 

- Učebnice, didaktické pomůcky, digitální technologie s připojením k internetu a další potřeby a 

pomůcky umožňují efektivní vyučování a podporují aktivitu a tvořivost žáků 

- Speciální učebnice, kompenzační a jiné pomůcky nezbytné pro žáky s SVP a žáky nadané 

- Prostor pro školní poradenské pracoviště 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru: 

Členové pedagogického sboru komunikují se všemi účastníky vzdělávacího procesu – žáky, jejich 

zákonnými zástupci i širší veřejností. Důraz klademe na partnerské profesionální vztahy mezi učiteli. 

Jednotliví pedagogové nepracují pouze v rámci „svého“ vyučovacího předmětu nebo své třídy. Na rozvoji 

žáků spolupracujeme jako tým. Jádrem činnosti pedagogů školy je plánovité a systematické vytváření 

klíčových kompetencí žáků. K tomu využíváme širokou škálu vzdělávacích strategií, metod a organizačních 

forem. K rozvoji komunikačních dovedností, týmové spolupráce a rozšiřování používaných vzdělávacích 
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metod směřujeme také další vzdělávání pedagogických pracovníků. Je plánováno na základě 

vyhodnocování potřeb školy a profesního zájmu pedagogů. 

2.4 Charakteristika žáků 

Naši školu tvoří žáci z obcí Tupesy, Břestek a Zlechov. Žáci profitují z komunitního zaměření naší školy - 

kromě kvalitního vzdělávání nabízíme i školní program pro volný čas, který dále rozvíjí nadání žáků. 

Participaci žáků na řízení a směřování školy zajišťuje školní parlament. Zástupci žáků se pravidelně 

scházejí a vznášejí podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a organizují vlastní projekty, 

řeší aktuální problémy. 

2.5 Vzdělávací projekty, celoškolní projekty 

Vzdělávací projekty spoluvytvářejí výchovně-vzdělávací proces na naší škole. Zařazujeme krátkodobé, 

celoroční, meziročníkové a celoškolní projekty. Příprava, realizace, výstupy a hodnocení projektů zvyšují 

efektivitu vyučovacího procesu. Projekty motivují žáky a podporují spolupráci žáků i pedagogů. Základem 

projektové činnosti v naší škole je celoškolní ročníkový projekt. Je připravován celým týmem pedagogů, 

který na škole vyučuje, a to na období jednoho školního roku – tím je zajištěno, že se projekt stane 

průnikem všech vyučovacích předmětů, kterým je v ročníku vyučováno. Konstrukce projektů vychází jak z 

plánovaných obsahů vzdělávání žáků v jednotlivých ročnících, tak z osobní profesní profilace členů 

pedagogického týmu. 

2.6 Spolupráce s rodiči: 

Otevřená komunikace s rodiči je základním imperativem pedagoga naší školy. Jsme přesvědčeni, že 

spolupráce se zákonnými zástupci žáků je pro efektivní realizaci výstupů školního vzdělávacího programu 

nezbytným předpokladem. 

Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně. Velký význam přikládáme osobním 

setkáním zákonných zástupců a pedagogů. Pravidelně probíhají třídní schůzky, které mohou mít jednou 

ročně podobu plenární schůze. Vedle třídních schůzek nabízí škola možnost konzultací s jednotlivými 

vyučujícími v rámci tzv. „konzultačních střed“. Zákonní zástupci také mohou navštívit školu kdykoliv po 

vzájemné dohodě s vyučujícími. 

Druhým významným nástrojem komunikace mezi školou, zákonnými zástupci žáků a samotnými žáky jsou 

školní webové stránky. Zde se může veřejnost seznámit se zaměřením školy, termíny pořádání školních 

akcí, zadáním domácích úkolů, plným zněním některých důležitých dokumentů a také s každodenním 

životem školy.  Zákonným zástupcům je k dispozici internetová žákovská knížka díky které mají neustále 

přístup k aktuálním informacím o prospěchu a chování žáka a informační systém školy.  

Každoročně vydáváme informační brožuru se základními informacemi k aktuálnímu školnímu roku, kterou 

dostane každý zákonný zástupce. 

Škole se však nejedná jen o jednostrannou komunikaci ve směru škola – zákonní zástupci. Vítáme také 

připomínky a kritickou zpětnou vazbu k naší práci. Vnímáme ji jako příležitost pro růst. 
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3. Charakteristika ŠVP 

3.1 Zaměření školy 

Partnerství 

Má-li být naše úsilí efektivní, musí mezi pedagogy a žáky existovat partnerský vztah. K žákům 

nepřistupujeme jako k někomu, koho je zapotřebí neustále poučovat. Abychom plnili svou roli, musíme 

žáky poznávat a poskytovat jim prostor k sebevyjádření. Žáci se proto spolupodílejí na vytváření pravidel 

třídy, ročníku, a přiměřeně se podílejí i na výběru obsahu vzdělávání. 

Snažíme se rozvíjet i vztahy mezi žáky navzájem. K tomu slouží celoškolní projekty, při kterých 

spolupracují žáci napříč ročníky. 

Za nejdůležitější partnery při vzdělávání žáků považujeme jejich zákonné zástupce. Jsme si vědomi toho, 

že bez spolupráce s nimi bude vzdělávání pro děti mnohem těžší. Rodiče mají možnost účastnit se výuky a 

mohou se na pedagogy obracet s připomínkami. 

Souvislosti 

Cíl naší práce nevidíme v jednostranném předávání vybraných informací a vyžadování jejich 

následného opakování. Chceme, aby žáci o obsahu vzdělávání přemýšleli, aby hledali souvislosti mezi 

fakty, se kterými se seznamují. Chceme, aby vzdělávací obsah nebyl odtržen od běžného života. Tento 

přístup chápeme jako cestu k přetvoření znalostí a vědomostí v širší dovednosti, postoje a kompetence. 

Vzdělávání v souvislostech umožní žákům lépe se orientovat ve spletitostech současného světa a naučí je 

zaujímat argumenty podložená stanoviska. 

Samostatnost 

Vzhledem k rozsahu současného vědění nemůže škola žákům předat všechny důležité informace. 

Není možné se vše důležité naučit zpaměti, není ani možné připravit děti na všechny možné životní 

eventuality. Proto je cílem našeho snažení postupné vybavování žáků dovednostmi, které jim umožní 

samostatně pracovat s informačními zdroji. Samostatně přemýšlející člověk totiž nejen dokáže sám 

informaci najít, ale i umí ji i ověřit porovnat a zhodnotit. Vzdělávací strategie, které ve škole používáme, 

vyžadují aktivní používání více typů informačních zdrojů, například učebnic, tištěných encyklopedií, 

internetu a podobně. Pomáháme žákům se orientovat v digitálním prostředí a vedeme je k bezpečnému, 

sebejistému a tvořivému využívání digitálních technologií 

Individualizace 

Východiskem i cílem naší práce nejsou předměty, ale žáci. Nesnažíme se tedy primárně 

přizpůsobit děti učivu, ale naopak učivo podávat s maximálně možným zohledněním individuálních potřeb 

jednotlivých žáků, včetně žáků se specifickými poruchami učení či jinými handicapy i žáků mimořádně 

nadaných. 

Pozitivní vzdělávání 

Cílem  celého výchovně-vzdělávacího procesu na naší škole je člověk s takovými osobními 

kvalitami, které mu umožní pokračovat v optimální studijní i profesní kariéře, člověk schopný 

sebevzdělávání, sebereflexe a pozitivní účasti na životě společnosti.  
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Další priority 

 vést žáky k všestranné a efektivní komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dětmi i 

s dospělými ve škole i mimo školu 

 podporovat zdravý životní styl, rozvíjet osobní sportovní zájmy 

 motivace k aktivnímu zapojení do procesu učení podle vlastních studijních zájmů a plánů 

 výchovně-vzdělávací proces podporovat vhodnými akcemi – exkurze, poznávací pobyty, sportovní 

soutěže 

 systematicky vytvářet pozitivní atmosféru ve třídách – adaptační pobyty, společné třídní a 

celoškolní akce napříč ročníky 

 v oblasti prevence sociálně - patologických jevů se zaměřit na prevenci, prioritou je zajistit 

smysluplné využití volného času 

 otevřená komunikace s veřejností o životě ve škole a její nepřetržitá informovanost prostřednictvím 

webových stránek a internetové žákovské knížky 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Ve výchovně vzdělávacím procesu se prolínají moderní i klasické metody výuky, zejména 

 výuka s využitím didaktické techniky – interaktivní tabule, dataprojektory, PC učebna… 

 diskuse 

 projektová výuka 

 dlouhodobá samostatná práce, prezentace a obhajoba samostatné práce 

 

Učební plán a osnovy předmětů jsou sestaveny s důrazem na vztahy a souvislosti mezi předměty. Žáci 

mají možnost podílet se na řízení a organizaci školního života prostřednictvím školního parlamentu, kde 

mohou své připomínky a náměty, týkající se chodu školy, diskutovat s vedením školy. 

Škola nabízí další aktivity pro volný čas žáků formou školního klubu. Škola rozvíjí všechny klíčové 

kompetence žáků. Následující tabulka podává přehled výchovných a vzdělávacích strategií, vedoucích 

k dosažení klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení  

► umožňujeme žákům osvojit si optimální strategii učení a motivujeme je pro celoživotní učení a 

sebevzdělávání 

► v učení klademe důraz na práci s textem, vyhledávání informací, čtení s porozuměním  

► pomáháme žákům vytvářet pozitivní vztah k učení a vytváříme takové situace, při kterých má 

žák radost z učení  

► vedeme žáka k sebehodnocení 

► podporujeme žáky při řešení úloh soutěží a olympiád 

► podporujeme kooperativní učení 

► při práci učíme žáky vyhledávat, hodnotit a třídit informace  

► učíme žáky efektivně organizovat a plánovat práci 

► propojujeme poznatky z různých vzdělávacích oblastí (projekty, mezipředmětové vztahy,..) 



  

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 9 (celkem 201)  

► ověřovací testy jsou zařazeny v páté a deváté třídě – využíváme testy společnosti Cermat 

nebo Scio, výsledky testů mohou být zahrnuty do klasifikace předmětu a jsou motivačním 

faktorem pro žáky 

Kompetence k řešení problémů 

► podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

► při výuce motivujeme v co největší míře problémovými úlohami z praktického života 

► učíme žáky vyhledávat informace vhodné k řešení problémů, přitom využívat různé zdroje 

(internet, encyklopedie, denní tisk,...), informace porovnávat a třídit a hledat různé varianty 

řešení  

► rozvíjíme u žáků schopnosti komunikace a volby správné strategie pro dosažení úspěchů týmu 

ve sportovních soutěžích  

► při řešení problémů využíváme komunitní kruh 

► motivujeme žáky, aby se dle svých schopností a možností zapojovali do soutěží a olympiád  

Kompetence komunikativní 

► vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dětmi i 

dospělými ve škole i mimo školu 

► učíme žáky vhodnou formou obhajovat svůj vlastní názor, zároveň naslouchat názorům 

druhých 

► využíváme komunitní kruh 

► pomáháme dětem z MŠ při začleňování do nových kolektivů 

► učíme žáky nebát se mluvit (jazyky, slovní vyjádření a veřejná vystoupení )  

► učíme žáky přesně formulovat své myšlenky a odpovědi  

► učíme žáky efektivně komunikovat a zároveň dodržovat základní pravidla komunikace 

► podporujeme přátelské vztahy mezi dětmi, organizujeme mezitřídní projekty 

Kompetence sociální a personální 

► rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých 

► podle možností využíváme při práci ve skupině střídání rolí, využíváme praktických cvičení pro 

rozvoj vztahů ve třídě, škole 

► vedeme třídy k tomu, aby si vytvářeli a respektovali pravidla  

► utváříme příjemnou pracovní atmosféru, podporujeme u žáků sebedůvěru 

► podporujeme sounáležitost žáků se školou  

► zapojujeme se do charitativních akcí místního i celorepublikového charakteru  

► spolupracujeme s mateřskými školami 

► vedeme žáky ke skupinové a týmové práce při vhodných aktivitách  

Kompetence občanské 

► připravujeme žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své 

povinnosti 

► ve třídách jsou společně vzděláváni i žáci s potřebou podpory ve vzdělávání 

► učíme žáky respektovat individuální rozdíly mezi lidmi, být tolerantní k názorům jiných lidí  

► podporujeme u žáků zájem o prostředí, v němž žijeme, pomáháme pochopit význam 

zachování životního prostředí pro budoucí generace z hlediska zdraví i zachování zdrojů 

energie  



  

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 10 (celkem 201)  

► učíme žáky uvědoměle dodržovat pravidla bezpečnosti práce ve škole i při akcích mimo školu 

(exkurze, školní výlety, LVK,...) 

► vedeme žáky k uvědomělému třídění odpadu, podporujeme environmentální výchovu  

► seznamujeme žáky s jinými kulturami  

► spolupracujeme s ekologickými centry (Žabka, Bílé Karpaty) 

Kompetence pracovní 

► pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané 

vědomosti a dovednosti při profesní orientaci 

► podporujeme u žáků vztah k rozumové i manuální činnosti 

► učíme žáky používat bezpečně a účinně nástroje a vybavení při laboratorních pracích a jiných 

praktických činnostech  

► výuku doplňujeme o praktické exkurze  

► nabídkou volitelných předmětů a zájmových kroužků pomáháme žákům při profesní orientaci  

► vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení pracovních výsledků 

► v rámci školy nabízíme žákům 8. a 9. tříd kariérové poradenství 

► organizujeme pro žáky návštěvu poradenského střediska Úřadu práce a burzy středních škol 

v Uherském Hradišti  

Kompetence digitální 

► učíme žáky požívat běžná digitální zařízení, aplikace a služby, které jsou využívány při učení i 

při zapojení do života školy a společnosti 

► motivujeme žáky k vyhledávání, kritickému posuzování spravování a sdílení dat, informací a 

digitálního obsahu 

► učíme žáky vytvářet a upravovat digitální obsah, vyjadřovat se pomocí digitálních prostředků 

► ukazujeme, jak si pomocí digitální technologie ulehčit práci, zautomatizovat rutinní činnosti, 

zefektivnit své pracovní postupy a zkvalitnit výsledky práce 

► snažíme se, aby žáci pochopili význam digitálních technologií pro lidskou společnost, aby 

kriticky hodnotili přínos nových technologií. 

► upozorňujeme, jak předcházet situacím, ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím 

s negativním dopadem na tělesné a duševní zdraví žáka i ostatních 

► zdůrazňujeme nutnost etického jednání při spolupráci, komunikaci a sdílení informací 

v digitálním prostředí  

3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák s přiznaným podpůrným opatřením nebo žák 

s podpůrnými opatřeními prvního až pátého stupně. Žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními se ve svých 

vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Pedagogové proto přizpůsobují své strategie na základě 

stanovených podpůrných opatření. 

 

3.3.1  Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán 

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně zpracováváme podle ŠVP plán 

pedagogické podpory (PLPP). PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu 

za pomoci výchovné poradkyně. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhají rozhovory 
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mezi jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení metod práce s žákem, kontroly osvojení znalostí a 

dovedností. Výchovna poradkyně stanovuje termíny přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, 

pedagogy, vedením školy i žákem samotným. S PLPP  seznámí škola žáka, zákonné zástupce žáka a 

všechny vyučující. Obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování plánu. 

Naplňování cílů PLPP vyhodnocujeme nejpozději po třech měsících od zahájení poskytování. Plán 

obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny. 

 Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně zpracováváme podle ŠVP 

individuální vzdělávací plán (IVP), a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a 

žádosti zákonného zástupce žáka. IVP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího 

předmětu za pomoci výchovné poradkyně a dle doporučení ŠPZ. Do IVP zařazujeme mj. úpravy obsahu 

vzdělávání žáka, metody výuky, organizaci výuky, způsob ověřování vědomostí a dovedností, hodnocení 

žáka,  údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s ŠVP. 

S vypracovaným IVP, který je zkonzultován s odborným pracovníkem ŠPZ, seznamujeme žáka, zákonné 

zástupce žáka a všechny vyučující. Po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a všemi, kteří se na tvorbě 

IVP podíleli, předává výchovná poradkyně informace o poskytování podpůrných opatření podle IVP 

zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky. IVP má platnost jeden školní rok. Obsah 

přizpůsobujeme schopnostem žáka. IVP vyhodnocuje každý rok ŠPZ.  

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

využívána doporučení ŠPZ a přiznaného stupně podpory – např. respektování pracovního tempa žáků a 

poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů, metody a formy práce, které poskytují zpětnou vazbu 

žákovi, střídání forem a činností během výuky, skupinovou výuku atd. 

V případě podpůrného opatření spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů pro žáky s LMP od třetího 

stupně podpory, využíváme pro tvorbu IVP minimální doporučenou úroveň pro úpravy očekávaných 

výstupů v rámci podpůrných opatření, které jsou na vyšší úrovni než očekávané výstupy stanovené v RVP 

ZŠS. 

Podpůrné opatření IVP používáme k úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP. To 

umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským zákonem a 

vyhláškou č. 27/2016 Sb., upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně můžeme přizpůsobit i výběr 

učiva.  

Pro žáky s jiným než mentálním postižením uvedené v § 16 odst.9 školského zákona můžeme v ŠVP 

upravit očekávané výstupy nebo nahradit vzdělávací obsah, jehož realizaci objektivně neumožňuje jejich 

znevýhodnění, jiným vzdělávacím obsahem, pokud to vyžadují SVP žáků, a to pouze tehdy, pokud to 

vyplývá z doporučení ŠPZ. 

 

          Při vzdělávání žáků se zbytky zraku a nevidomých spolupracujeme s SPC Zlín. Pracovníci této                  

instituce nám poskytují konzultace dle potřeby a několikrát za rok školu navštěvují. 

 

Naše škola vzdělává i žáky z odlišného kulturního nebo jazykového prostředí. Jsou to žáci 

z různých u nás již žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace. Tito žáci jsou častěji 

ohroženi sociálně patologickými jevy. Proto těmto žákům věnujeme specifickou péči  v rozsahu, který 

potřebují. Pozornost věnujeme nejen osvojení českého jazyka, ale i seznámení s českým prostředím, 

kulturou, zvyklostmi a tradicemi. 
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Učitelé naší školy znají rodinné prostředí, dovedou volit přístupy vhodné pro své žáky a vytváří ve 

třídě i ve škole příznivé společenské klima. Pro úspěšné vzdělávání spolupracujeme s ŠPZ, sociálním 

pracovníkem, případně s dalšími odborníky. Velkou výhodou je menší počet žáků ve třídě, poskytujeme 

individuální nebo skupinovou péči, odpovídající metody a formy práce. Velmi důležitá je zpětná vazba 

rodina – žák - učitel.  

 

 3.3.2. Podpora žáků nadaných a mimořádně nadaných 

Nadaní a mimořádně nadaní žáci vyžadují služby nad rámec běžně poskytovaným klasickým 

vzdělávacím programem k tomu, aby mohli přispět ke svému prospěchu i užitku společnosti. Při zjišťování 

mimořádného nadání žáků spolupracujeme s PPP a se třídními učiteli.  

Pro žáky mimořádně nadané vypracováváme PLPP nebo IVP. PLPP nebo IVP sestavuje třídní 

učitel ve spolupráci s učiteli předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovnou 

poradkyní a školským poradenským zařízením. PLPP i IVP má písemnou podobu a při jejich sestavování 

spolupracujeme i s rodiči mimořádně nadaného žáka. S vypracovaným PLPP seznámíme žáka a 

zákonného zástupce žáka, který plán podepíše.  

Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v paragrafu 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Práce na IVP zahajujeme okamžitě po obdržení doporučení ŠPZ. Součástí IVP je termín, kdy vyhodnocujeme 

naplňování IVP. IVP může být zpracován i pro kratší období než jeden školní rok a můžeme jej doplňovat a upravovat 

v průběhu školního roku. 

Výchovná poradkyně zajišťuje písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého 

nemůže být IVP prováděn. Po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a zúčastněnými učiteli předává 

výchovná poradkyně informace o poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který 

je zaznamená do školní matriky. 

Mimořádně nadané žáky můžeme přeřadit do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky. V takovém 

případě dochází ke zrychlení tempa výuky. V jiném případě v rámci výuky zařazujeme práce 

v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Pro nadaného žáka připravujeme a zadáváme školní 

práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Nadaní tak nejsou 

zvýhodňováni vůči svým spolužákům a nepřekračují svůj ročník, zůstávají se svými vrstevníky. 

Jsme připraveni přijmout žáky, kteří provozují vrcholový sport, umožníme jim u vybraných předmětů 

individuální plán. 

3.4 Začlenění průřezových témat 

Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného 

světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělání. Tvoří důležitý formativní prvek, dávají příležitost pro 

individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především 

v oblasti postojů a hodnot. 

Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují 

propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme 

pro průřezová témata samostatné předměty, ale začleňujeme je do jiných vyučovacích předmětů. 

Průřezová témata realizujeme také formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z 

různých oborů. Účinnost výchovného působení průřezových témat je posilována využíváním dalších 
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vhodných příležitostí, se kterými se žáci setkávají mimo školu (např. filmových a divadelních představení, 

televizních pořadů, výstav, exkurzí, besed atd.). Žákům nabízíme i volitelný předmět Mediální výchova a 

volba povolání. 

Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky 

vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. Pro lepší orientaci 

je přehled všech témat a jejich okruhů uveden v tabulce, viz 3.4.6.  

V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova demokratického občana 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Multikulturní výchova 

 Enviromentální výchova 

 Mediální výchova 

3.4.1 Osobnostní a sociální výchova 

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, 

orientuje se na subjekt a má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho 

individuální potřeby i zvláštnosti. Smyslem průřezového tématu je pomáhat každému žákovi vytvářet 

životní dovednosti (např. samostatnost a schopnost se rozhodovat, spolupracovat s druhými, poznávat lidi, 

odmítat manipulaci,... ) 

Specifické pro osobnostní a sociální výchovu je, že žáci se dovednostem učí sami na sobě, 

na konkrétní žákovské skupině a učivem se stávají více či méně běžné situace každodenního života. Jejím 

smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých 

vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu. 

3.4.2 Výchova demokratického občana 

Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní charakter. 

V obecné rovině představuje syntézu hodnot spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině 

pak hlavně rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému 

uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. Výchova demokratického 

občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Občanskou gramotností rozumíme 

orientaci ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti, aby žáci 

byli způsobilí konstruktivně řešit problémy. Tj. aby uměli řešit problémy se svou lidskou důstojností, s 

respektem k druhým, s ohledem na zájem celku, vědomím svých práv a povinností, svobod a 

odpovědností, se znalostí a dovedností uplatňovat zásady slušné komunikace a demokratických způsobů 

řešení. 

 

3.4.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje 

ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění. Je to 

princip prostupující celým základním vzděláním. Podstatnou součástí evropské dimenze v základním 
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vzdělávání je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v 

dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i při rozhodování o svém budoucím 

osobním životě. 

Toto téma rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Otevírá žákům širší 

horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi, 

které jim tento prostor poskytuje. 

Průřezové téma prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje uplatnit 

dovednosti, které si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje ve vědomí a jednání žáků 

tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a 

osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí. 

Propojení tématu s digitálními technologiemi umožňuje žákům zejména samostatně získávat, 

vyhodnocovat a sdílet informace o zemích Evropy a světa. Tyto informace mají především usnadňovat 

orientaci v nabídce vzdělávacích a pracovních příležitostí, rozvíjení zájmů a navazování kontaktů. 

 

3.4.4 Multikulturní výchova 

Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s 

rozmanitostí různých kultur - tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak budou moci žáci 

lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturu, tradice a hodnoty. Multikulturní výchova zprostředkovává poznání 

vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a 

toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. U menšinového 

etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a současně poznávání kultury celé společnosti, majoritní většinu 

seznamuje se základními specifiky ostatních národností žijících ve společném státě, u obou skupin pak 

pomáhá nacházet společné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci. 

Multikulturní výchova se dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi 

žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Škola jako prostředí, v němž se 

setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí, by měla zabezpečit takové klima, kde se 

budou všichni cítit rovnoprávně, kde budou v majoritní kultuře úspěšní i žáci minorit a žáci majority budou 

poznávat kulturu svých spolužáků – příslušníků minorit. Takové klima přispěje ke vzájemnému poznávání 

obou skupin, ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči „nepoznanému“. 

Propojení Multikulturní výchovy s digitálními technologiemi umožňuje žákům získávat, 

vyhodnocovat a sdílet informace jako východisko pro přemýšlení o naléhavých tématech a způsobech 

jejich řešení. 

3.4.5 Environmentální výchova 

Průřezové téma Environmentální výchova vychází z komplexního pojímání vztahu člověka k 

životnímu prostředí, za něž je považováno vše – od nejbližšího okolí po biosféru planety. Propojuje tak 

hlediska přírodovědná, sociální, technicko – ekonomická i estetická. Environmentální výchova vede jedince 

k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti 

postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání 

společnosti i každého jedince. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v 

zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků. 



  

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 15 (celkem 201)  

Propojení Enviromentální výchovy s digitálními technologiemi umožňuje žákům aktivně získávat a 

sdílet zásadní informace týkající se naléhavých otázek životního prostředí. To umožňuje jednak hlouběji 

poznávat a vyhodnocovat závažnost ekologických problémů, jednak zvyšovat zájem žáků o modelování a 

prezentaci jejich řešení, komunikaci o nich a vyhodnocování možných dopadů na úrovni lokální a globální. 

Cílem je vychovat občana, dodržujícího zákony, který současně ví, jak se v přírodě pohybovat a 

objevovat její krásu či zajímavosti. 

3.4.6 Mediální výchova 

V základním vzdělávání průřezové téma Mediální výchova nabízí základní poznatky a dovednosti 

týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují velmi důležitý zdroj 

zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Dnešní doba vyžaduje na uplatnění 

jednotlivce ve společnosti schopnosti umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z 

okolního světa, což stále více znamená schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí 

z médií – zatím především z tisku, rozhlasu a televize, ve stále větší míře však i z nových médií, která se 

stávají součástí veřejné komunikace (elektronické deníky, časopisy, chat apod.). Média se stávají 

důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního 

stylu a na kvalitu života vůbec. Přitom sdělení, která jsou médii nabízena, mají velmi různorodý charakter, 

vyznačují se velmi svébytným vztahem k přírodní i sociální realitě a jsou vytvářena s různými záměry. 

Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, 

pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová 

platnost) vyžaduje značnou průpravu a zkušenosti. Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní 

mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a 

společenské roli současných médií (o jejich historii, struktuře a fungování), jednak získání dovedností 

podporujících sebevědomé, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především 

se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich 

komunikační záměr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními. Dále pak orientaci v medializovaných 

obsazích a schopnost volby odpovídajícího média. 

Propojení Mediální výchovy s digitálními technologiemi zdůrazňuje témata a činnosti týkající se 

mediální komunikace, bezpečnosti komunikace a minimalizace rizik, potřebnosti rozlišovat mezi soukromou 

a veřejnou komunikací a vnímat naléhavost neustálého kritického vyhodnocování informací a mediálních 

sdělení. Pro plnohodnotné zapojení žáků do mediální komunikace je třeba vytvářet příležitosti a podmínky 

k tvorbě mediální produkce a k nevědomému využívání různých výrazových prostředků a tvořivých 

realizačních postupů. 

Žákům nabízíme volitelný předmět Mediální výchova, který jednotlivé okruhy zpracovává do větší 

hloubky. 
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3.4.7 Tabulka začlenění průřezových témat  

Osobnostní a sociální výchova 

Název tematického okruhu 
1.stupeň 2.stupeň 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

O
so

bnostní rozvo
j 

Rozvoj schopností 
poznávání 

Čj  Inf Inf     

Ov     
VkZ     
Tv 
M 

Př         
Tv 
M 

Vv           
M         
Tv 

Př                
F 
M 

Sebepoznání a 
sebepojetí 

      Vl Vl  
Ov        
Pč     

VkZ 

Čj 
 Př 

Čj                       
Př         
Pč 

  

Seberegulace a 
sebeorganizace 

      Vl Vl  
F         

VkZ     
Pč 

M 
Inf 
Pč 

MeV  
Inf  

Psychohygiena Čj Čj Čj     
Ov     
VkZ     
Tv 

  
Př 

VkZ 
  

Kreativita Vv 
Vv 
Inf 

Vv 
Inf 

    
Vv        
Hv 
Inf 

Hv 
Vv 
Inf 

Hv 
Inf 

Čj         
Pč 
Inf 

S
ociální rozvoj 

Poznávání lidí         Vl 
Čj, 
Ov     
VkZ 

Čj    

Mezilidské vztahy   Aj  Prv Vl Vl 

Čj,Ov         
Hv     

VkZ 
Aj 

Čj 
Aj 

Ov          
F 
Aj 

Inf  

Komunikace Aj  
Aj 
Inf  

Aj 
Inf 

Aj Aj 

Čj          
Hv         
Pč     

VkZ 
Inf 

Čj 
Př         
Hv 

Nj, Rj 
PřP, Inf 

Čj 
F           
M 
Inf         

Nj, Rj 

Ov 
Aj 

Nj, Rj 
Inf 

Kooperace         Vl 

F            
Tv        
Hv        
Pč 
M 

Př         
PřP 
Tv 

M         
Tv 

Př             
Tv 

M
orální rozvoj 

Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

  Prv       

Ov            
F        

VkZ 
Inf 

Inf 
F 
Inf 

M 
Inf  

Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

       Vl Ov     Př 
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Výchova demokratického občana 

Název tematického 
okruhu 

1.stupeň 2.stupeň 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 

rozhodování 
        Vl     

D 
Ov 

 

Čj 
D 

MeV 

Občanská společnost a 
škola 

M         
Prv 

Prv       
Pč        
Vv 

    Čj 
Ov 
Inf 

  
Čj         
Ov 

  

Občan, občanská 
společnost a stát 

 
M 

Prv 
  Vl  Vl D          Ov  

D          
Ov        
Pč 

D          
Ov         
Pč 

Formy participace 
občanů v politickém 

životě  
        Vl            

D 
Ov 

D 
Čj 

 
Mediální  výchova 

Název tematického 
okruhu 

1.stupeň 2.stupeň 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

      Čj Čj  Inf      
Čj           
Inf 

Z 
Inf 

Čj          
Př 

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 

reality 
       Inf        D  

Stavba mediálních 
sdělení 

  Inf Inf   
Čj 
Inf 

Inf   Čj   

Vnímání autora 
mediálních sdělení 

Hv 
Čj         
Hv        
Vv 

    Hv   Čj           Ov    

Fungování a vliv médií ve 
společnosti 

       
Čj 
Inf 

  Aj Aj 
Aj  
Ov                     

Tvorba mediálního 
sdělení 

  Inf Inf    Čj  
Nj 
Rj 

Čj 
Ov 
Nj 
Rj 

MeV 

Čj  
Nj 
Rj 
Vv 

Práce v realizačním týmu     Vv     Ov  Čj  Čj Inf 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Název tematického 
okruhu 

1.stupeň 2.stupeň 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Evropa a svět nás zajímá 
Prv 
Hv 

      Aj 
Aj         
Pč        
Hv 

Čj                 
Hv 

Čj 
Aj 

Nj, Rj 

Hv 
Nj, Rj 

Z 

Aj         
Ov , M         

Z   
Nj, Rj        

Hv 

Objevujeme Evropu a 
svět 

    M Vl Vl   
Čj           
Z 

Čj 
Aj           
Z 

  

Jsme Evropané        Vl Vl D 
Čj  
D          

D  Čj 

 

Multikulturní výchova 

Název tematického 
okruhu 

1.stupeň 2.stupeň 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kulturní diference 
Prv       
Hv 

Prv   Hv   Čj  

Čj  
D        

Ov          
Z 

Nj, Rj 

 D 
Nj, Rj 

D  
Nj, Rj 

Lidské vztahy   Prv   

Čj           
Pč        
Hv 

 

Vl         
Pč 

Aj         
Pč       

Ov 
Nj, Rj 

Hv 
Nj, Rj 

Př 
Pč 

Ov 
Nj, Rj 

Etnický původ 
Prv 
Hv 

   
Hv        
Pč 

  Ov        Z 
Ov 

 
D          
Hv 

Multikulturalita       Vl  Vl 
Č           
Aj 

D 
Ov 

Čj            
Aj         
Hv 
Z 

Čj 
Aj          
Ov          
Z 

Princip sociálního smíru a 
solidarity 

       Vl Ov   Ov  D  

 

Enviromentální  výchova 

Název tematického 
okruhu 

1.stupeň 2.stupeň 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ekosystémy Vv Prv   Vl   
Čj 
 Př 

Čj    Př 

Základní podmínky života   
Prv        
Pč 

  Přv  Přv 
Př           
Z 
M 

  
Ch          
Z 

Př 

Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

Prv   Přv 
M 

Přv 
Inf 

Př 
Čj         
Ov         
Př 

F           
Ch          
Z 

Ov          
F          

Ch         
Př 

Vztah člověka k prostředí  Prv 
Prv       
Vv 

Pč  
M          
Pč 
Přv 

Přv          
Vl          
Pč 

Tv          
Pč, Hv, 
Z, VkZ, 

D 

           
Tv         
Hv 

Čj            
Ch          
Z 

 Hv 
Př 

 Ch         
Př 
 Tv 
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4. Učební plán 

4.1 Učební plán pro I. stupeň 

Učební plán pro I. Stupeň - ZŠ Tupesy 

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací 
obor 

Vyučovací 
předmět 

ročník Celkem 
předměty 

Z toho 
disponibilní 1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a 
jazyková 

komunikace 

Český jazyka 
literatura  

Český jazyk 7+1 7+1 8+1 6+2 6+2 41 7 

Cizí jazyk  Anglický jazyk 1  1 3 3 3 11 2  

Matematika a 
její aplikace  

Matematika a 
její aplikace 

Matematika  4 5 4+1 4+1 4+1 24 3 

 
Informatika 

 

 
Informatika 

 Informatika   0,5  0,5    1 2 1  

Člověk a jeho 
svět   

 

Člověk a jeho 
svět  

 

Prvouka 2 2 2     6    

Přírodověda       1 1+1 3 1 

Vlastivěda       1+1 1 3  1 

Umění a 
kultura  

Hudební 
výchova 
Výtvarná 
výchova 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 5   

Výtvarná 
výchova 

1 1 1 2 2 7   

Člověk a 
zdraví  

Tělesná 
výchova 

Tělesná 
výchova 

2 2+0,5 2+0,5 2 2 11 1 

Člověk a svět 
práce 

Člověk a svět 
práce  

Pracovní 
činnosti 

1 1 1 1 1 5   

Celková povinná časová dotace 20 22 25 25 26 118   

Z toho disponibilní časová dotace  2 2,5 2,5 4 5   16 
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4.2 Učební plán pro II. stupeň 

Učební plán pro 2. stupeň- ZŠ Tupesy 

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací 
obor 

Vyučovací 
předmět 

ročník Celkem předměty 
Z toho 

disponibilní 

6. 7. 8. 9.     

Jazyk a 
jazyková 

komunikace 

Český jazyk 
a literatura  

 
Cizí jazyk  

 
Další cizí 

jazyk 
 

Český jazyk 4 3+1 4+1 4+1 18 3 

 
Anglický jazyk 

 

3 
 

3+1 
 

3 
 

3 
 

13 
 

1 
 

Německý 
jazyk / 
Ruský jazyk 

 
2 2 2 6 

 
2 2 2 6 

Matematika a 
její aplikace  

Matematika a 
její aplikace  

Matematika  4+1 3+1 3+1 4+1 18 4 

Informatika  
 

Informatika  Informatika 1 1  1  1        4   

Člověk a 
společnost  

 

Dějepis 
Výchova 

k občanství 

Dějepis 2 2 1 2 7   

Občanská 
výchova 

1 1 1 1 4   

Člověk a 
příroda  

 

Fyzika Fyzika 1+1 1+1 2 1 7 2 

Chemie Chemie     1+1 1+1 4 2 

Přírodopis Přírodopis 2 2 1+1 1 7 1 

Zeměpis Zeměpis 2 1+1 2 1 7 1 

Umění a 
kultura  

 

Hudební 
výchova 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 4   

Výtvarná 
výchova 

Výtvarná 
výchova 

2 1 1 2 6   

Člověk a 
zdraví  

Tělesná 
výchova 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 8   

Výchova ke 
zdraví 

Výchova ke 
zdraví 

1  1  2   

Člověk a svět 
práce  

Člověk a svět 
práce  

Pracovní 
činnosti 

1 1 1 1 4  

Disponibilní časová dotace 
Volitelné 
předměty 

  1 1 1 4  

Počet hodin volitelného předmětu celkem   1 1 1 4 4 

Průřezová témata P P P P     

Celková povinná časová dotace 29 30 32 31 122  

Z toho disponibilní časová dotace  2 7 5 4   18 
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Poznámky k učebnímu plánu: 

Hodinovou dotaci jsme na I. stupni doplnili o všech šestnáct disponibilních hodin (o 7 hodin  

předmět český jazyk a literatura a o 2 hodiny anglický jazyk, o 3 hodiny matematiku, o 2 hodiny člověk 

a jeho svět, o 1 hodinu informatiky a o 1 hodinu tělesnou výchovu). Rozvrhově budeme řešit zařazení 

0,5 hodiny informatiky tak, že se bude vyučovat 1 hodina týdně v jednom pololetí a ve druhém pololetí 

bude zařazena hodina tělesné výchovy – nebo v dvoutýdenním cyklu  ve druhém a třetím ročníku. Ve 

druhém a třetím ročníku bude zařazen plavecký výcvik.  

V rámci všech ročníků se realizují všechna průřezová témata, která jsou začleněna 

do jednotlivých předmětů, viz tabulka 3.4.7. 

Žádné předměty nejsou vzájemně integrovány, ale učivo v rámci předmětů jednotlivých oblastí 

je sladěno a vzájemně na sebe navazuje. Návaznost předmětů I. a II. stupně je podrobněji 

rozpracována v charakteristikách předmětů. 

V rámci I. a II. stupně v případě zájmu zajišťujeme výuku nepovinného předmětu náboženství 

s jednohodinovou časovou dotací a podle individuálních plánů u integrovaných žáků zařazujeme také 

nepovinný předmět dyslexie. 
 

Poznámky k učebnímu plánu: 

Na II. stupni jsme  posílili hodinovou dotaci v rámci povinných předmětů o 15 hodin (český 

jazyk a literaturu, jazyk anglický, matematiku, informatiku a předměty z oblasti Člověk a příroda – 

podrobnější rozpracování uvádíme v charakteristikách předmětů). 

Tři hodiny z disponibilní časové dotace využíváme na  realizaci  volitelných předmětů. 

Po dobrých zkušenostech v případě některých volitelných předmětů mohou vznikat 

meziročníkové skupiny. Tím dochází k věkové integraci. V 9. ročníku jsou některé volitelné předměty 

zaměřeny na přípravu k přijímacímu řízení. Daný volitelný předmět otevíráme pouze v případě 

dostatečného počtu přihlášených žáků. 

Jako další cizí jazyk žákům nabízíme jazyk německý a jazyk ruský. Ve všech ročnících se 

realizují jednotlivá průřezová témata, která jsou začleněna do jednotlivých předmětů, viz tabulka 3.4.7.  

Žádné předměty II. stupně nejsou vzájemně integrovány, ale učivo v rámci předmětů 

jednotlivých oblastí je sladěno a vzájemně na sebe navazuje. 

V případě zájmu zajistíme i výuku nepovinného předmětu náboženství s jednohodinovou časovou 

dotací.  
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5. Učební osnovy 

Oblast Obor Předmět 

5.1 Jazyk a jazyková 
komunikace 

5.1.1 Český jazyk a literatura 

5.1.1.1 Český jazyk a literatura - I. stupeň 

5.1.1.2 Český jazyk a literatura - II. stupeň 

5.1.1.3 Cvičení z jazyka českého - volitelný předmět 

5.1.2 Cizí jazyk  
 
 

5.1.2.1 Anglický jazyk - I. stupeň 

5.1.2.2 Anglický jazyk - II. stupeň 

5.1.2.4 Konverzace v jazyce anglickém - volitelný předmět 

5.1.3 Další cizí jazyk 5.1.3. Německý jazyk, Ruský jazyk 

5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika 

5.2.1.1 Matematika - I. stupeň 

5.2.1.2 Matematika - II. stupeň 

5.2.1.3 Cvičení z matematiky - volitelný předmět 

5.3 Informatika 5.3.1 Informatika 
5.3.1.1 Informatika - I. stupeň 

5.3.1.2 Informatika - II. stupeň 

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Člověk a jeho svět 

5.4.1.1 Prvouka 

5.4.1.2 Přírodověda 

5.4.1.3 Vlastivěda 

5.5 Člověk a společnost 
5.5.1 Dějepis 5.5.1.1 Dějepis 

5.5.2 Výchova k občanství 5.5.2.1 Občanská výchova 

5.6 Člověk a příroda 

5.6.1 Fyzika 5.6.1.1 Fyzika 

5.6.2 Chemie 5.6.2.1 Chemie 

5.6.3 Přírodopis 
5.6.3.1 Přírodopis 

5.6.3.2 Přírodopisná praktika – volitelný předmět 

5.6.4 Zeměpis 5.6.4.1 Zeměpis 

5.7 Umění a kultura 

5.7.1 Výtvarná výchova 
5.7.1.1 Výtvarná výchova - I. stupeň 

5.7.1.2 Výtvarná výchova - II. stupeň 

5.7.2 Hudební výchova 
5.7.2.1 Hudební výchova - I. stupeň 

5.7.2.2 Hudební výchova - II. stupeň 

5.8 Člověk a zdraví 
5.8.1 Tělesná výchova 

5.8.1.1 Tělesná výchova - I. stupeň 

5.8.1.2 Tělesná výchova - II. stupeň 

5.8.1.3 Zdravotní tělesná výchova – volitelný předmět 

5.8.2 Výchova ke zdraví 5.8.2.1 Výchova ke zdraví 

5.9 Člověk a svět práce 

5.9.1 Člověk a svět práce 

5.9.1.1 Pracovní činnosti - I. stupeň 

5.9.1.2 Pracovní činnosti - II. stupeň 

5.9.1.4 Volba povolání – volitelný předmět 

5.10.2 Mediální výchova 5.10.2.1 Mediální výchova – volitelný předmět 

5.10.3 Náboženství 5.10.3.1 Náboženství – nepovinný předmět 
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5.1 Jazyk a jazyková komunikace 

5.1.1  Český jazyk a literatura 

5.1.1.1 Český jazyk a literatura - I. stupeň 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím 
procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa 
základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních 
kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat 
různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně prosazovat výsledky svého 
poznání. 
Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. 
 

1. období  

 rozumět spisovné řeči mluvené, čtené i psané 
 vyjadřovat srozumitelně, zejména mluvenou řečí, myšlenky, psanou formou se vyjadřovat jen v 

jednoduchých větách 
 číst správně a s porozuměním texty přiměřené délkou i obsahem 
 znát příklady literárních děl vhodných pro daný věk včetně ilustrací 
 číst s porozuměním jednoduché naučné texty, pokusit se vyjádřit jejich myšlenky 
 vnímat krásu a bohatost mateřského jazyka 
 při výuce českému jazyku je třeba stále pamatovat na to, že se v tomto období vytváří vztah 

žáků k literatuře a jejich zájem o četbu, tedy že začíná výchova budoucích čtenářů 
 svou schopnost vyjadřovat se umět uplatnit i v prvouce, matematice i dalších vyučovacích 

předmětech 
 

2. období  

 ovládat základní jazykové jevy pro dorozumívání v ústní i písemné podobě 
 osvojovat a rozvíjet čtenářské dovednosti 
 rozvíjet kultivovaný písemný i ústní projev 
 osvojovat si souvislé, plynulé a srozumitelné vyjadřování 
 osvojovat si pravidla pro vytváření psaných textů podle komunikačního záměru a jejich 

využívání v praxi 
 porozumět různým druhům textů věcné i odborné povahy 
 vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků 
 získávat estetické zážitky při komunikaci s vhodnými literárními texty a rozvíjet trvalý zájem o 

četbu 
 využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet atd.) 
 pro rozšiřování znalostí a dovedností 

 
Charakteristika výuky: 

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 
1.+ 2. ročník 8 hodin týdně, ve 3. ročníku 9 hodin týdně ( z toho v každém ročníku  1 disponibilní 
hodina) 4.– 5. roč. 8 hodin týdně( z toho každém ročníku 2 disponibilní hodiny) 
Vzdělávání směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné 
podobě, k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností. Prvořadým cílem je vytvořit žákům 
vzdělávací nástroje – čtení a psaní, důraz se klade na čtení s porozuměním. Dále vede k využívání 
různých zdrojů informací – např. slovníky, encyklopedie, katalogy, internet.  Dalším způsobem 
naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, práce s knihou a texty na internetu. Důraz je kladen 
na rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky. 
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V 
předmětu se realizují tematické okruhy průřezových témat :  
 
OSV - rozvoj schopnosti poznávání, paměti a soustředění, psychohygiena 
VDO - občanská společnost a škola 
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MDV - vnímá autora mediálních sdělení, kritické čtení, tvorba mediálního sdělení, fungování a vliv 
medií ve společnosti, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, stavba mediálních sdělení 
MKV - lidské vztahy, vztahy mezi kulturami 
 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k učení: 

 Rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva,  
 předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných 

oblastech,  
 vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací,  
 vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování,  
 seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem. 
  

Kompetence k řešení problémů 

 Vést žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy,  
 vést žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení. 
 

Kompetence komunikativní 

 Vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů,  
 nabízet žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů,  
 pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků,  
 vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění.  
 

Kompetence sociální a personální 

 Vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy, 
 vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc. 
 

Kompetence občanské 

 Seznámit žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětlovat jim jeho význam,  
 podporovat v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby. 

 
Kompetence pracovní 

 Vést žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní,  
 vést žáky k přípravě  a udržování jejich učebního prostoru 

 
Kompetence digitální 

 Vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení,  
 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci, 
 upozorňovat, jak předcházet ohrožujícím situacím 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět: 
Český jazyk a literatura 

Období: 
1. – 5. 

Očekávané výstupy - žák Učivo Ročník Průřezová témata 

Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, 
malá a velká, umí jednotlivá písmena a 
hlásky správně přečíst, vyslovit a 
napsat, skládá slabiky, slova 

► Hláskosloví, stavba slova, nauka o 
slově 

1. 

OSV - rozvoj 
schopnosti poznávání, 
paměti a soustředění 
 
OSV - psychohygiena 

Zvládá základní hygienické návyky 
spojené se psaním- sedět správně při 
psaní 

► Psaní 

Píše psací písmena velké a malé 
abecedy, napíše slabiky, jednoduchá 
slova a věty, přepíše tiskací písmeno do 
psací podoby 

► Vyjadřovací schopnosti- 
vypravování, popis. 

V krátkých mluvených projevech 
správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 

Tvoří smysluplné věty, reprodukuje text, 
přednáší zpaměti básně 

► Čtení Dramatizuje jednoduchý text, vypráví 
pohádky a příběhy podle obrázkové 
osnovy 

Plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti- 
hlasitě i potichu čte jednoduchý text, dbá 
na správnou intonaci, dokáže přečtený 
text vyprávět 

► Čtení 

► Vyjadřovací schopnosti 

► Psaní 

2. 

 
MDV – vnímá autora 
mediálních sdělení 
 
 
OSV - psychohygiena 

Rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk, 
umí se spisovně vyjadřovat ve větách, je 
schopen vyjádřit svůj názor a pocity 

Řadí ilustrace podle dějové posloupnosti 
a vypráví podle nich jednoduchý příběh - 
vypráví pohádku podle obrázkové 
osnovy 

Píše správné tvary písmen abecedy, 
opíše a přepíše jednoduché texty 

► Hláskosloví, stavba slov, nauka o 
slově 

Vyjmenuje samohlásky, měkké, tvrdé a 
obojetné souhlásky, odůvodní a správně 
doplní daný gramatický jev podle 
správného pravopisu 

► Znalost správného pravopisu 

Správně používá interpunkční 
znaménka, dodržuje pořádek slov ve 
větě 

► Druhy vět 

Rozlišuje druhy vět – oznamovací, 
tázací, rozkazovací, přací 

► Slovní druhy 

Poznává podstatná jména a slovesa 

Čte potichu i předčítá nahlas, čte s 
porozuměním, využívá četbu jako zdroj 
poznatků 

 
► Čtení 

 
 

3. 

 
 
OSV - psychohygiena 
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Umí vylíčit atmosféru a správně vybrat 
vhodné komunikační prostředky a 
výrazy. Umí správně použít slovní 
přízvuk a vhodnou intonaci. 

► Vyjadřovací schopnosti 

3. 

 

Vytvořit souvislý jazykový projev, umí 
popisovat jednoduché předměty i 
činnosti 

Dbá na úpravu v sešitě, na plynulý a 
úhledný písemný projev 

► Psaní 

Zná správný pravopis vyjmenovaných 
slov  

► Vyjmenovaná slova 

Třídí slova a zná některé slovní druhy, 
rozliší ohebné a neohebné slovní druhy, 
určí u podstatných jmen rod, číslo a pád, 
u sloves určí osobu, číslo a čas  

► Slovní druhy 

Najde slova nadřazená, podřazená, 
souřadná a slova opačného významu, 
umí je použít ve větě 

► Význam slov 

Odlišuje větu od souvětí, pozná 
skladební dvojici, všímá si významu slov 

► Věta, souvětí 

Rozčlení text podle osnovy, reprodukuje 
text,provede charakteristiku postav, 
děje, dokáže si vybrat četbu podle svého 
zájmu a udělá zápis  

► Čtení 

4. 

 
 
 
 
 
 
MKV - lidské vztahy, 
vztahy mezi kulturami 
 
 
 
 
 
 
 
MDV - kritické čtení 

Rozliší podstatné a okrajové informace, 
shrnuje a zaznamenává základní 
informace, třídí získané informace. 
Vyhledává klíčová slova, pozorně vnímá 
podrobnosti a hledají jejich významu v 
celku 

► Orientace v textu některých 
literárních žánrů a naučném textu 

Srovnává obsah textu se skutečností 

Rozumí přiměřeně náročnému textu a 
umí ho reprodukovat s použitím 
plnovýznamových sloves a využitím 
vhodných spojek, vyjadřuje se také 
pomocí souvětí ► Vyjadřovací schopnosti 

 
 Kultivovaně se dorozumí ve škole i mimo 

školu, umí se vyjádřit v běžných 
situacích, umí výstižně a stručně 
telefonovat, napsat dopis s vhodným 
oslovením a správnou adresou  

Při popisu a vypravování užívá slova 
spisovná, hovorová a nespisovná. 
Popíše jednoduchou věc. Sestaví 
osnovu, vypravuje podle ní, člení na 
odstavce 

► Popis, vypravování, osnova textu 

Rozlišuje slova jednoznačná, 
mnohoznačná, synonyma, opozita, slova 
citově zabarvená 

► Význam slov 

Rozlišuje předpony a správně je píše, 
určí slovní základ 

► Stavba slov 

Zná vzory podst. jmen, umí určit rod, 
číslo, pád a vzor, skloňuje podst. jm. 
podle vzorů, pozná zvratná slovesa, určí 
osobu, číslo a čas, umí časovat slovesa 

► Vzory podstatných jmen, mluvnické 
kategorie sloves a podstatných jmen 
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Určuje všechny slovní druhy ► Slovní druhy 

4.  

Určuje základní skladebné dvojice ve 
větě jednoduché, seznamuje se s 
pravidlem shody přísudku s podmětem. 
Rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, z 
vět jednoduchých vytvoří souvětí 

► Věta jednoduchá a souvětí, pravidlo 
shody přísudku s podmětem 

Používá spojovací výrazy ► Spojovací výrazy 

Vyjadřuje a zaznamenává své dojmy  z 
přečteného textu 

► Zážitkové čtení 

Seznámí se s druhy a žánry dětské 
literatury, s autory dětských knih 

► Druhy a žánry dětské literatury 

Odlišuje vyprávění literární od 
faktického, vyhledává informace ve 
slovnících a dalších různých textech 

► Vyhledávání klíčových slov 

5. 

 
VDO - občanská 
společnost a škola 
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 
 
 
MDV - fungování a vliv 
medií ve společnosti 
 
 
MDV - kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 
 
MDV - stavba 
mediálních sdělení 

Hovoří souvisle o přečteném textu, 
vyjádří své názory a pocity, vytvoří 
zkrácený zápis textu 

► Vyjadřovací schopnosti 

Volně reprodukuje text- recituje básně a 
dokáže text zdramatizovat a ilustrovat 

► Tvořivé činnosti s literárním textem 

Rozpozná umělecké vybrané žánry- 
pohádku, pověst, bajku, dobrodružnou 
četbu, komiks 

► Druhy a žánry dětské literatury 

Rozpozná rým, verš, sloku, básnické 
výrazy, přirovnání, přenesené výrazy, 
zastaralé výrazy 

► Literární pojmy 

Používá jazyk jako nástroje k ústnímu i 
písemnému dorozumívání jak ve škole, 
tak v běžném životě, umí si poradit v 
běžném společenském styku, zvládne 
vyplňování běžných tiskopisů, dokáže 
napsat dopis 

► Vyjadřovací schopnosti 

Užívá průběžně spisovnou výslovnost v 
mluveném i psaném projevu 
Sestavit osnovu, podle osnovy se jasně 
a srozumitelně vyjadřuje, zachová 
posloupnost děje a hlavní linii příběhu, 
dokáže popsat předměty, osoby, 
jednoduchý prac. postup 

► Spisovné tvary slov, osnova a 
členění příběhu 

► Popis předmětu, prac. postupu 

Určí všechny slovní druhy, nezaměňuje 
kategorie podstatných jmen a sloves, 
určí druhy přídavných jmen, pozná 
základní druhy zájmen a číslovek 

► Slovní druhy 

Určí větu řídící a závislou, hlavní a 
vedlejší, umí pracovat s různými typy 
souvětí 

► Souvětí 

Pozná spojky (spojovací výrazy) 
v souvětí, zná základní pravidla 
interpunkce a umí je využívat v praxi 

► Spojovací výrazy 

Pozná podmět a přísudek, rozlišuje 
podmět holý, rozvitý, několikanásobný, 
užívá shodu přísudku s podmětem 

► Skladba 
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5.1.1.2 Český jazyk a literatura - II. stupeň 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

  
Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět v 6.a 7., -  4 hodiny 
týdně ( v 7. třídě přidána 1 disponibilní hodina), v 8., a 9. ročníku  5 hodin týdně (přidáno po 1 
disponibilní hodině), kde se budeme zaměřovat na rozvoj komunikačních schopností.  
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na: 

 rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu 
 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj 

osobního i kulturního dědictví 
 vyjádření reakcí a pocitů žáků 
 pochopení role v různých komunikačních situacích 
 podporu rozvoje komunikačních kompetencí 
 orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama. 
 porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru autora, 

hlavní myšlenky 
 vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků 
 využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) pro 

rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání 
 individuální prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení 

pozitivního vztahu k literatuře i dalším druhům umění založených na uměleckém textu a 
k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání. 

 
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou (literatura, sloh), 
dějepisem, informačními a komunikačními technologiemi, hudební výchovou. 
 
Předmětem se prolínají průřezová témata: 
OSV – mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, poznávání lidí dle příběhů, dovednost 
zapamatovat si, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů,… 
VDO – demokratické zásady v dílech spisovatelů, formování volních a charakterových rysů 
(sebekontrola, rozvíjení vynalézavosti, nápaditosti, tvořivosti,…) 
EGS – poznávání života v jiných zemích (deníky, cestopisy,…) 
ENV – lidová slovesnost a příroda, člověk a příroda, příroda a dobrodružství,… 
MDV – výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství, média v 
každodenním životě, spolupráce se školním časopisem 
MKV – Češi a národní obrození 
 
Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 
kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 
 
 vést žáky k samostatnému vyhledávání a hodnocení informací 
 vést žáky k užívání správné terminologie 
 zohledňovat rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků 
 sledovat při hodině pokrok všech žáků 
 

Kompetence k řešení problémů 
 
 zadávat úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
 vést žáky k plánování postupů 
 vést žáky k samostatnému řešení problémů a vyhledávání vhodných informací 
 učit je uvážlivě rozhodovat 

 
Kompetence komunikativní 
 
 zadávat úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 
 vést žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
 vést žáky k výstižné argumentaci 
 vést žáky k formulování a vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém sledu, výstižně a 

kultivovaně se vyjadřovat, naslouchat promluvám druhých lidí a vhodné na ně reagovat 
 účinně se zapojovat do diskuse a vhodně obhajovat své názory 
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Kompetence sociální a personální 
 
 vyžadovat dodržování pravidel slušného chování 
 dodávat žákům sebedůvěru 
 vést žáky k dodržování pravidel 
 vést žáky k práci ve skupině a umět se podílet na atmosféře v týmu 

 
Kompetence občanské 
 
 zadávat skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní 
 motivovat žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních 
 motivovat žáky k zájmu o kulturní dědictví 
 vést žáky k respektu přesvědčení druhých lidí 

 
Kompetence pracovní 
 
 vést žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví  
 učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi 
 vést k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou 

 
Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 
 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 
 upozorňovat, jak předcházet ohrožujícím situacím 
 vést k pochopení významu digit. technologií pro lidstvo 
 upozorňovat na nutnost etického jednání při komunikaci 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět: 
Český jazyk a literatura  

(jazyková výchova) 

Období: 
6. - 9. 

Očekávané výstupy – žák Učivo Ročník Průřezová témata 

spisovně vyslovuje česká a běžně     
užívaná cizí slova 

► obecné poučení o jazyce (jazykové 
příručky) 

► zvuková stránka jazyka (spisovná a 
nespisovná výslovnost) 

► slovní zásoba a tvoření slov 
► pravopis (lexikální a morfologický) 
► tvarosloví (ohebné slovní druhy) 
► skladba (základní větné členy) 
► pravopis (shoda podmětu a 

přísudkem) 

6.  

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

správně třídí slovní druhy a druhy slov , 
tvoří spisovné tvary slov a vědomě je 
používá ve vhodné komunikační situaci 

► tvarosloví (ohebné slovní druhy, 
důraz na slovesa, neohebné slovní 
druhy) 

► skladba (stavba věty – základní a 
rozvíjející větné členy)  

► slovní zásoba (význam slova, slova 
jednoznačná, mnohoznačná, 
synonyma) 

7.  rozliší a příklady v textu doloží 
nejdůležitější způsoby obohacování 
slovní zásoby  a zásady tvoření českých 
slov, rozpozná přenesená pojmenování, 
zvláště ve frazémech 

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

► skladba (věta jednoduchá a souvětí) 
► tvarosloví 
► obecné poučení o jazyce (skupiny 

jazyků, rozvrstvení národního 
jazyka) 

► slovní zásoba (obohacování, slova 
přejatá a jejich skloňování) 

8.  

rozlišuje významové vztahy 
gramatických jednotek ve větě a v 
souvětí 

v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché a v 
méně složitějších souvětí 
umí rozlišit způsoby tvoření slov 

► obecné poučení o jazyce (původ a 
základy spisovné češtiny) 

► slovní zásoba (homonyma, 
antonyma, odborné názvy) 

► tvarosloví (vlastní jména  a názvy) 
► skladba  (souvětí, pořádek slov ve 

větě, stavba textu )  

9.  rozlišuje nejdůležitější způsoby 
obohacování slovní zásoby a zásady 
tvoření českých slov, rozpoznává 
přenesená pojmenování 
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a 
obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět: 
Český jazyk a literatura 

(literární výchova) 

Období: 
6. - 9. 

Očekávané výstupy -  žák Učivo Ročník Průřezová témata 

uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popíše strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla 

► Lidová slovesnost - hádanky, 
říkadla, rozpočitadla, slovní hříčky) 

► Pohádky 
► Řecké eposy, řecké báje a pověsti, 

římské báje 
► Příběhy odvahy a dobrodružství 
► Bajky 
► Pověsti, kroniky 
► Balady a romance  
► Literatura doby Karla IV. a husitství 
► Cestopisy 
► Renesance a humanismus 
► Baroko a klasicismus 
► Národní obrození  
 

6.–7. 

ENV – ekosystémy 
(lidová slovesnost a 
příroda, příroda a 
dobrodružství 
 
OSV – poznávání lidí, 
mezilidské vztahy 
(poznávání lidí dle 
příběhů, dovednost 
zapamatovat si, 
mezilidské vztahy) 
 
 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá (život dětí v 
jiných zemích, 
cestování) 
 
MKV – kulturní 
diference (charakter 
člověka) 

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

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

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

rozlišuje literaturu hodnotnou a 
konzumní, svůj názor doloží argumenty 

rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich 
výrazné představitele 
uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk díla 
a vlastními slovy interpretuje smysl díla 

► Literatura  19. století (ruchovci, 
lumírovci, realismus) a literatura 
přelomu 19. a 20. stol. 

► Literatura 1.pol. 20. století ( česká a 
světová ) – meziválečná poezie a 
próza, odraz války v literatuře 

► Literatura 2. pol 20. století – 
oficiální, exilová a samizdatová 
česká literatura 

► Literární druhy a žánry 

8.-9. 

MKV –podpora  
multikulturality 
 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení, 
Kritické čtení 
 
VDO – principy 
demokracie jako formy 
vlády a způsobu 
rozhodování 
(demokratické zásady 
v dílech spisovatelů), 
Formy participace 
občanů v polit.životě 
 
EGS – Jsme Evropané 

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

porovná různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém 
zpracování 
tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět: 
Český jazyk a literatura 
(komunikační a slohová 

výchova) 

Období: 
6. - 9. 

Očekávané výstupy - žák Učivo Ročník Průřezová témata 

odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje 
fakta pomocí otázek nebo porovnávání s 
dostupnými informačními zdroji ► korespondence (vzkaz, pohled, 

dopis, e-mail) 

► vypravování, popis, charakteristika 

► dialog, monolog v životě 

6. 

OSV - Komunikace 
EGS –  Evropa a svět 
nás zajímá (rodinné 
příběhy z cest) 
 
MKV – kulturní 
diference, lidské 
vztahy (charakteristika 
člověka), 
Multikultiralita 

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

odliší spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové 
prostředky pro danou komunikační 
situaci 

reprodukuje náležitě věcný i odborný 
text, vyhledá klíčová slova a shrne 
vlastní myšlenky 

► subjektivní popis 

► charakteristika (přímá a nepřímá) 

► referát, recenze (beseda o 

uměleckém díle), reklama 

► výpisky  

► životopis 

► výklad 

► úvaha (aktuální téma) 

► řečnictví 

7.-8. 

OSV – osobnostní 
rozvoj, sebepoznání a 
sebepojetí, sociální 
rozvoj, komunikace, 
(mluvní cvičení, 
poznávání lidí) 
ENV – vztah člověka k 
prostředí (příroda a já, 
životní prostředí) 
EGS – objevujeme 
Evropu a svět, Jsme 
Evropané 
MDV –práce v 
realizačním týmu  
(redakce školního 
časopisu), Kritické 
čtení,  mediál. sdělení 
VDO – občanská 
společnost a škola 
(občanská 
odpovědnost, 
angažovanost každého 
žáka) 

využívá poznatků o jazyce  a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému 
písemnému projevu a tvořivé práci s 
textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a 
osobních zájmů 

využívá základy studijního čtení – 
formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky 
nebo výtah z přečteného textu, 
samostatně připraví a s oporou textu 
přednese referát 

rozliší subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 

rozliší manipulativní komunikaci 
v masmédiích a zaujme kritický postoj 
k důvodům maniplace 
rozpozná, zda autor textu je/není 
nestranným pozorovatelem, analyzuje a 
vyvodí závěr vyplývající z textu, 
dokáže v textu rozpoznat názor pisatele 
 

► úřední písemnosti 

► reportáž, cestopis 

► diskuse  

► výstavba a členění textu 

► funkční styly 

9. OSV - kreativita 
v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá 
verbálních, nonverbálních a 
paralingválních prostředků řeči 

zapojí se do diskuse, řídí ji a využívá 
zásad komunikace a pravidel dialogu 
uspořádá informace v textu s ohledem 
na jeho účel, vytvoří koherentní text 
s dodržování pravidel mezivětného 
navazování 
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5.1.1.3 Cvičení z jazyka českého - volitelný předmět 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět je vyučován jako volitelný předmět v 9. ročníku, je na něj určena 1 disponibilní hodina. Bude 

zařazen podle zájmu žáků a možností školy. 

Obsahové vymezeni: 

 dokáže pracovat se základními jazykovými příručkami   

 zaměřuje se na komplexní rozšiřování a prohlubování učiva v jazyce českém  

 ovládá pravopisné jevy lexikální a morfologické 

 formu nových metod a techniky využívá k celkovému upevnění učiva 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 žák poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení 

 učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch, hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje 

vnímat vlastní pokrok, používá přiměřeně často kladné hodnocení, které podporuje motivaci 

žáka pro další spolupráci s ostatními 

Kompetence k řešení problémů 

 žák samostatně řeší běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní 

překážky 

 dokáže popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o radu 

 učitel vede žáky k samostatnosti a k dovednosti si zorganizovat vlastní  činnost, vhodně s žáky 

komunikuje a vytváří základ pro objevování problémů  žáci poté navrhují různé možnosti 

řešení problému 

Kompetence komunikativní 

 žák se vyjadřuje srozumitelně v ústním projevu a umí vést konstruktivní dialog 

 žák vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět: 
Cvičení z jazyka českého 

- volitelný předmět 

Období: 
 9. 

Očekávané výstupy - žák Učivo Ročník Průřezová témata 

ovládá pravopisné jevy lexikální a 
morfologické 

 

► Opakování slovních druhů 
► Mluvnické kategorie 
► Vyjmenovaná a příbuzná slova 
► Shoda podmětu s přísudkem 
► Příčestí minulé 
► skladba (stavba věty – základní a 

rozvíjející větné členy)  
► souvětí souřadné a podřadné 
► celkové prohlubování učiva 

českého jazyka 
► všestranné vědomostní testy 
► zkušební testy na přijímací 

zkoušky 

 
9.  

využívá znalostí při jazykovém rozboru 

Orientuje se v SCIO testech, dokáže 
s nimi pracovat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 35 (celkem 201)  

5.1.2. Cizí jazyk 

5.1.2.1.  Anglický jazyk - I. stupeň 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Předmět anglický jazyk je realizován od 1. do 9. ročníku v celkovém počtu 11 hodin, z toho 2 hodiny 

jsou disponibilní. V 1. a 2. ročníku je časová dotace 1 hodina týdně ( disponibilní hodiny ). Ve 3., 4. a 

5. ročníku je časová dotace 3 hodiny týdně a je zařazen jako povinný předmět.  

Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka 

takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, 

rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně prosazovat výsledky svého poznání. 

Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. 
 

Vzdělávací obsah předmětu - žáci v předmětu anglický jazyk na 1. stupni ZŠ: 

 získávají zájem o nový předmět 

 osvojují si jazyk prostřednictvím básniček, písniček, didaktických a dramatických her 

 rozvíjí komunikativní kompetenci v cizím jazyce 

 rozvíjí poslechové dovednosti 

 porozumí čtenému textu, který výběrem slov odpovídá jejich jazykové úrovni 

 využívají různých zdrojů informací – slovníky, dětské knihy, dětské časopisy, internet 

 jsou schopni se dorozumět s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých 

tématech 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

OSV - sociální rozvoj jedince, komunikace 

EGS - zajímá nás Evropa a svět, poznávání jiných kultur prostřednictvím jazyka, který se učíme 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 žák poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení 

Kompetence k řešení problémů 

 žák umí rozpoznat a vyřešit (přiměřené svému věku) problém, který vznikne vlivem jazykové 

bariéry 

Kompetence komunikativní 

 žák komunikuje na odpovídající úrovni 

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje 

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 

soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální 

 žák dokáže spolupracovat ve skupině, vytváří příjemnou atmosféru  

 ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení 
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Kompetence občanské 

 respektuje přesvědčení druhých lidí, jejich odlišnosti ve zvycích a kultuře 

Kompetence pracovní 

 dodržuje správné pracovní návyky – pracovní hygienu 

 dokáže svoji práci zorganizovat a dokončit 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 
 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 
 

Oblast: 
Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět: 
Anglický jazyk 

Období: 
1. – 5. 

Očekávané výstupy - žák Učivo Ročník Průřezová témata 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
rozumí jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele, které jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovností, a 
reaguje na ně verbálně i neverbálně  
 

► Pokyny, pozdravy,  
► Souhlas, nesouhlas 

1. 

OSV – při vzájemné 
komunikaci poznává 
rozdílnost mezi dětmi a 
učí se navazovat 
správné mezilidské 
vztahy a pracovat ve 
skupině 
 

zopakuje a použije slova a slovní 
spojení, se kterými se v průběhu výuky 
setkal 
 
rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici 
vizuální oporu   
 
přiřadí mluvenou a psanou podobu 
téhož slova či slovního spojení 
 

► My family, my home, colours, 
numbers (1-6), my head, fruit and 
vegetables, farm 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
rozumí jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele, které jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovností, a 
reaguje na ně verbálně i neverbálně  
 

► Pokyny, pozdravy 
► souhlas, nesouhlas 
 

2. 

OSV – při vzájemné 
komunikaci poznává 
rozdílnost mezi dětmi a 
učí se navazovat 
správné mezilidské 
vztahy a pracovat ve 
skupině 
 

zopakuje a použije slova a slovní 
spojení, se kterými se v průběhu výuky 
setkal 
 
rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen 
pomalu, zřetelně a s pečlivou 
výslovností, pokud má k dispozici 
vizuální oporu  
 
přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení 
 

► family, at school, my face, my body, 
at home , numbers 1-12, fruit and 
vegetables, on  the  farm 

 
► sloveso „to have“  I have got 
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ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
Rozumí jednoduchým pokynům a  
otázkám učitele, které jsou sdělovány  
pomalu a s pečlivou výslovností,  
a reaguje na ně verbálně i neverbálně.  
Rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen 
pomalu, zřetelně a s pečlivou 
výslovností, pokud má k dispozici 
vizuální oporu. 
 

Pravidla komunikace v běžných 
každodenních situacích 
► Pozdravy a představení 
► Pokyny, Příkazy 
► Jednoduché otázky a odpovědi 
► Krátké věty 

3.  

zopakuje a použije slova a slovní 
spojení, se kterými se v průběhu výuky 
setkal 
 
rozumí obsahu jednoduchého  
krátkého psaného textu, pokud má 
k dispozici vizuální oporu   

► Slovní zásoba, žáci si osvojí a umí 
používat slovní zásobu 
v komunikačních situacích  

► Rodina, čísla 
► Školní pomůcky, barvy 
► Zvířata, hračky, jídlo, lidské tělo 
► oblečení, vybavení domácnosti 
► Krátký komiks nebo příběh  

OSV – při vzájemné 
komunikaci poznává 
rozdílnost mezi dětmi a 
učí se navazovat 
správné mezilidské 
vztahy a pracovat ve 
skupině, rozhovory, 
představování, popis 
spolužáka, popis místa 

přiřadí mluvenou a psanou podobu 
téhož slova či slovního spojení 
 
píše slova a krátké věty na základě 
textové a vizuální předlohy 
 

► zvuková a grafická podoba jazyka 
► fonetické znaky (pasivně),  
► základní výslovnostní návyky,  
► vztah mezi zvukovou a grafickou 

podobou slov 

 
MLUVENÍ  
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů, 
pozdraví a rozloučí se. 
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 dalších osvojovaných 
témat a podobné otázky pokládá.  
 

Mluvnice - základní gramatické struktury 
a typy vět, jsou tolerovány elementární 
chyby, které nenarušují, smysl sdělení. 
 
Pravidla komunikace v běžných 
každodenních situacích. 
► Pozdravy a představení 
► Pokyny, Příkazy 
► Jednoduché otázky a odpovědi 
► Krátké věty 
► Lidské tělo, domov, rodina, škola, 

jídlo, volný čas 

4. 

OSV – při vzájemné 
komunikaci poznává 
rozdílnost mezi dětmi a 
učí se navazovat 
správné mezilidské 
vztahy a pracovat ve 
skupině, jednoduché 
rozhovory, popis 
osoby, obraázku, 
činnosti 
 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  
Rozumí jednoduchým pokynům a  
otázkám učitele, které jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovností.  
Rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu 
a zřetelně, a týkají se osvojovaných 
témat, zejména pokud má k dispozici  
vizuální oporu.  
Rozumí jednoduchému poslechovému  
textu, pokud je pronášen pomalu  
a zřetelně a má k dispozici vizuální 
oporu.  

► Slovní zásoba, žáci si osvojí a umí 
používat slovní zásobu 
v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů a 
umí ji používat v komunikačních 
situacích,  

► práce se slovníkem  
►  čísla 1-20, hračky, předměty 

v domácnosti, rodina, zvířata, barvy, 
oblečení, tvary, kalendářní rok 

► Komiksy a jednoduché příběhy 
► Anglická abeceda 
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PSANÍ 
Napíše krátký text s použitím 
jednoduchých vět a slovních spojení o 
sobě, rodině, činnostech a událostech z 
oblasti svých zájmů a každodenního 
života. 

Mluvnice - základní gramatické 
struktury a typy vět, jsou tolerovány 
elementární chyby, které nenarušují, 
smysl sdělení. 

► Psaní slovních spojení, 
jednoduchých vět 

 
 

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 dalších osvojovaných 
témat a podobné otázky pokládá 
Umí rozlišit počitatelná a nepočitatelná  
podstatná jména 
Umí se zeptat na cenu zboží 
Zná zvyky v anglicky mluvících zemích. 

 
► Pozdrav, rozloučení, představení se, 

představení druhé osoby 
► Vyjádření souhlasu a nesouhlasu 
► Vyjádření vděku svého, druhé osoby 
► Mluvnice – základní gramatické 

struktury a typy vět, jsou-li součástí 
pamětně osvojeného repertoáru: 

► Don´t…. – záporné příkazy 
► Some, any 
► Přítomný čas průběhový 
 
 
► Přítomný čas prostý, otázka, zápor 
► Předložky 
► Frekvenční příslovce 
► Osobní zájmena jako předmět 
► Dny v týdnu 
► Měsíce v roce, řadové číslovky 
► Minulý čas prostý – was, were, had 
► Rozvrh hodin, předměty 

 
5. 

OSV – komunikace, při 
vzájemné komunikaci 
poznává rozdílnost 
mezi dětmi a učí se 
navazovat správné 
mezilidské vztahy a 
pracovat ve skupině 
jednoduché rozhovory, 
popis osoby, obrázku, 
činnosti 
 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 

 
POSLECH S POROZUMĚNÍM  
Rozumí jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele, které jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovností  
 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu 
a zřetelně, a týkají se osvojovaných 
témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu  
 
Rozumí jednoduchému poslechovému 
textu, pokud je pronášen pomalu 
a zřetelně a má k dispozici vizuální 
oporu. 
 

► Tematické okruhy - domov, rodina, 
škola, volný čas, povolání, lidské 
tělo, jídlo, oblékání, nákupy, 
bydliště, dopravní prostředky, 
kalendářní rok, zvířata, příroda, 
počasí 

► Komiksy a jednoduché příběhy 
► Anglická abeceda 
► Zvuková a grafická podoba jazyka - 

fonetické znaky (pasivně), základní 
výslovnostní návyky, vztah mezi 
grafickou a zvukovou podobou slov 
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ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  
vyhledá potřebnou informaci 

v jednoduchém textu, který se 
vztahuje k osvojovaným tématům 

 
rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má 
k dispozici vizuální oporu  
 
Umí používat anglicko-český, česko-
anglický slovník 

 
► Komiksy a jednoduché příběhy 
► Popis činností 
► Popis osob, zvířat, věcí 
► Slovní zásoba - žáci si osvojí a umí 

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

PSANÍ 
napíše krátký text s použitím 
jednoduchých vět a slovních spojení o 
sobě, rodině, činnostech a událostech z 
oblasti svých zájmů a každodenního 
života, vyplní osobní údaje do formuláře 

► Psaní slovních spojení, 
► jednoduchých vět 
► Vyplňování  formulářů 

  

 

5.1.2.2. Anglický jazyk - II. stupeň 

Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu 

Předmět anglický jazyk je realizován od 1. do 9. ročníku. Časová dotace v 6., 8. a 9. ročníku – 3 hodiny 

týdně,  v  7. ročníku 4 hodiny týdně ( 1 disponibilní hodina ) 

Místo realizace – třídy, interaktivní učebna, počítačová učebna, knihovna 

Dělení – na skupinky v rámci ročníku 

Pomůcky – audio video technika, interaktivní tabule, počítače, časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové 

příručky, encyklopedie, mapy, hry, obrazový a kopírovaný materiál, gramatické přehledy (plakáty), názorné 

pomůcky. 

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

referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v cizím 

jazyce předpokládá dosažení úrovně A2. 

 

Vzdělávací obsah předmětu - žáci v předmětu anglický jazyk na 2. stupni ZŠ: 

 získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu 

 osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využití účinné komunikace v 

cizím jazyce 

 získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce 

 pochopení jazyka jako nástroje celoživotního vzdělávání 

 porozumění (jazykově, obsahově, rozsahem) přiměřeně náročnému ústnímu sdělení na úrovni 

osvojených znalostí 

 pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa 

 poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích 

studovaného jazyka a práce s nimi 

 rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti respektování kulturní rozmanitosti 
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 pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění 

mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů, ke kulturní 

rozmanitosti 

  

Formy realizace: 

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

(písemná, ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, internet, práce se slovníkem a s 

autentickými materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, 

krátkodobé projekty, výjezdy do zahraničí, příležitostné akce 

 

Zařazená průřezová témata: 

OSV - rozvoj osobních schopností a metod poznávání, trénink komunikace a řešení problému, nácvik 

kooperace, poznávání lidí a orientace v mezilidských vztazích 

VDO - občanská společnost a škola 

EGS - Evropa a svět nás zajímá 

MDV - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, 

tvorba mediálního sdělení 

MKV - Multikulturalita (specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, naslouchání druhým, komunikace 

s příslušníky jiných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 žák vyhledává a vyhodnocuje informace a efektivně je využívá v procesu učení 

 žák vyhledá a třídí informace vedoucí k řešení problémů 

 žák vybírá a uplatňuje různé metody a strategie učení, dokáže zhodnotit vlastní pokroky 

 žák chápe jevy v kontextu, propojuje znalosti (např. z různých vědních oblastí) a vytváří si 

komplexnější pohled na svět 

 žák vyhodnocuje informace na základě porozumění 

 žák kriticky zhodnocuje výsledky svého učení a diskutuje o nich, umí si plánovat a organizovat 

své vlastní učení 

 učitel vede žáky k ověřování výsledků, zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují 

informace z různých zdrojů 

Kompetence k řešení problémů 

 žák dokáže přiměřeně svému věku vyjádřit a obhájit vlastní názor 

 žák rozpozná a pochopí problém, vyhledá vhodné informace, kriticky myslí, obhájí svůj názor 

 žák se snaží popsat obsah myšlenky, chybí-li mu nutná slovní zásoba 

 učitel klade vhodné otázky, umožní volný přístup k různým informačním zdrojům 

Kompetence komunikativní  

 žáci komunikují na odpovídající úrovni 

 žák naslouchá ostatním a adekvátně reaguje, vyjadřuje se výstižně a souvisle 

 žák využívá získané komunikační dovednosti pro navazování sociálních vztahů 
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 žák se účinně zapojuje do diskuse 

 učitel vede žáky k výstižnému a souvislému projevu, vytváří příležitosti pro efektivní komunikaci 

mezi žáky, vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích, 

skupinkách. 

Kompetence sociální a personální 

 žák účinně spolupracuje v rámci skupiny, přijímá zásady slušného chování, jednání a 

komunikace 

 žák dokáže zhodnotit vlastní pokroky, je schopen sebekontroly 

 učitel hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok, vede je k tomu, aby na 

základě jasných kritérií hodnotili své činnosti, motivuje žáků k argumentaci a k jejímu logickému 

zdůvodnění. 

Kompetence občanské 

 žáci získají představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnají je se zvyky našimi 

 žáci respektují názory ostatních i když s nimi nesouhlasí 

 žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace 

 učitel vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů, efektivně moderuje jejich diskusi a vede 

je ke vzájemnému naslouchání si 

Kompetence pracovní 

 žáci umí pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem 

 dokáží využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí 

 žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci 

 učitel napomáhá při cestě žáka ke správnému řešení problému, zohledňuje rozdíly ve 

znalostech a pracovním tempu žáků 

 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 upozorňovat, jak předcházet ohrožujícím situacím 

 vést k pochopení významu digit. technologií pro lidstvo 

 upozorňovat na nutnost etického jednání při komunikaci 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět: 
Anglický jazyk 

Období: 
6. – 9. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně 
 
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, 
který se týká osvojovaných témat 

► Slovní zásoba – rozvíjení dostačující 
slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se 
k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím, práce se 
slovníkem 
 

► Tematické okruhy -  domov, rodina, 
bydlení, škola, volný čas, kultura, 
sport, péče o zdraví, pocity a nálady, 
stravovací návyky, počasí, příroda a 
město, nákupy a móda, společnost a 
její problémy, volba povolání, 
moderní technologie a média, 
cestování, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí 

► Jednoduché příběhy, fotostory, 
komiksy 
 

► Zvuková a grafická podoba jazyka – 
rozvíjení dostatečně srozumitelné 
výslovnosti a schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického 
systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání 
pravopisu slov osvojené slovní 
zásoby 

► Oslovení, pozdrav 
► Představení sebe, jiné osoby 

 
► Mluvnice – rozvíjení používání 

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

► používání určitého, neurčitého členu 
► přítomný čas průběhový, prostý – 

rozlišování 
► sloveso to BE, to HAVE GOT 
► přivlastňovací pád, přivlastňovací 

zájmena, osobní zájmena 
► nepravidelné množné číslo 
► modální slovesa 
► určování času 
► vazba there is, there are 
► práce s časopisy, texty, komiksy  
► popis osoby 
► krátké věty 
►  rozhovory 
► popis činnosti 

 
► psaní slovních spojení, 

jednoduchých vět 
► vyplňování formulářů 
► psaní dopisu, pohlednice 

6. 

OSV – při vzájemné 
komunikaci poznává 
rozdílnost mezi dětmi a 
učí se navazovat 
správné mezilidské 
vztahy a pracovat ve 
skupině 
 
MKV – lidské vztahy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MLUVENÍ 
zeptá se na základní informace a 
adekvátně reaguje v běžných formálních 
i neformálních situacích 
 
mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných 
tématech 
 
vypráví jednoduchý příběh či událost, 
popíše osoby, místa a věci ze svého 
každodenního života 
 
Vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje 

svoje jméno, některá anglická slova 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
vyhledá požadované informace 
v jednoduchých každodenních 
autentických materiálech 
 
rozumí krátkým a jednoduchým textům, 

vyhledá v nich požadované informace. 
 

 
PSANÍ 
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
 
napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných témat 

 
reaguje na jednoduché písemné sdělení  
Používá dvojjazyčný slovník 
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POSLECH S POROZUMĚNÍM 
rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně 
 
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, 
který se týká osvojovaných témat 

 
► Tematické okruhy -  domov, rodina, 

bydlení, škola, volný čas, kultura, 
sport, péče o zdraví, pocity a nálady, 
stravovací návyky, počasí, příroda a 
město, nákupy a móda, společnost a 
její problémy, volba povolání, 
moderní technologie a média, 
cestování, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MDV – fungování a vliv 
médií ve společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – při vzájemné 
komunikaci poznává 
rozdílnost mezi dětmi a 
učí se navazovat 
správné mezilidské 
vztahy a pracovat ve 
skupině 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 

MLUVENÍ 
zeptá se na základní informace a 
adekvátně reaguje v běžných formálních 
i neformálních situacích 
 
mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných 
tématech 
 
vypráví jednoduchý příběh či událost, 
popíše osoby, místa a věci ze svého 
každodenního života 
 
Vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje 
svoje jméno, některá anglická slova 
 
Zná zvyky v anglicky mluvících zemích 

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

► Členy 
► Abeceda, spelování 
► Množné číslo, nepravidelné tvoření 
► Slovesa to HAVE GOT, to BE 
► Vazba GOING TO, HAVE TO 
► Příslovce – tvoření, stupňování, 

frekvenční 
► Příd. jména – stupňování, 

nepravidelné tvary 
► Předložky času a místa 
► Modální slovesa 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
vyhledá požadované informace 
v jednoduchých každodenních 
autentických materiálech 
 
rozumí kratkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 
 
 

► Zájmena osobní 
► Číslovky řadové, datum 
► Přít. čas prostý, průběhový 
► Minulý čas prostý 
► Počitatelná a nepočitatelná 

podstatná jména, some x any 
 

► Slovní zásoba - rozvíjení dostačující 
slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se 
k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím, práce se 
slovníkem 

 
► Zvuková a grafická podoba jazyka – 

rozvíjení dostatečně srozumitelné 
výslovnosti a schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického 
systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání 
pravopisu slov osvojené slovní 
zásoby 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

7. 
 
 
 
 
 
 
 

VDO – občanská 
společnost a škola 
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PSANÍ 
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
 
napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných témat 
 
reaguje na jednoduché písemné sdělení  

► komiksy a jednoduché příběhy 
► popis osoby, krátké věty 
►  rozhovory, popis činnosti 
► psaní slovních spojení, 

jednoduchých vět 
► vyplňování formulářů 
► krátké texty vztahující se 

k osvojovaným tématům 
vyhledávání slovní zásoby, překlady 
textů 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně 
 
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promuvy či konverzace, 
který se týká osvojovaných témat 
 

► Tematické okruhy - domov, rodina, 
bydlení, škola, volný čas, kultura, 
sport, péče o zdraví, pocity a nálady, 
stravovací návyky, počasí, příroda a 
město, nákupy a móda, společnost a 
její problémy, volba povolání,  

► moderní technologie a média, 
cestování, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí 
 

MLUVENÍ 
zeptá se na základní informace a 
adekvátně reaguje v běžných formálních 
i neformálních situacích 
 
mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných 
tématech 
 
vypráví jednoduchý příběh či událost, 
popíše osoby, místa a věci ze svého 
každodenního života 
 
Vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje 
svoje jméno, některá anglická slova 
 
Zná zvyky v anglicky mluvících zemích 
 
 

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

► Přít. čas průběhový a prostý 
► Min. čas průběhový a prostý 
► Předpřítomný čas (since, for, 

already, ever, never) 
► Vyjádření budoucnosti (will, going to, 

přít. průběhový) 
► Způsobová slovesa 
► Členy 
► Velká čísla (sto až milion) 
► Porovnání minulého, přítomného a 

předpřítomného času 
 

8. 

 
MDV – fungování a vliv 
médií ve společnosti, 
vliv médií na 
každodenní život 
 
 
MKV – multikulturalita, 
specifické rysy jazyků 
a jejich rovnocennost, 
význam a užívání 
cizího jazyka jako 
nástroje dorozumění a 
celoživotního 
vzdělávání 
 
 
OSV – při vzájemné 
komunikaci poznává 
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ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
vyhledá požadované informace 
v jednoduchých každodenních 
autentických materiálech 
 
rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 
 
 

► Slovní zásoba - rozvíjení dostačující 
slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se 
k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím, práce se 
slovníkem 

 
► Zvuková a grafická podoba jazyka - 

rozvíjení dostatečně srozumitelné 
výslovnosti a schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického 
systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání 
pravopisu slov osvojené slovní 
zásoby 

 
► komiksy a jednoduché příběhy 
► popis osoby 
► krátké věty 
►  rozhovory 
► popis činnosti 
► Práce s časopisy, texty, komiksy 

 
► psaní slovních spojení, 

jednoduchých vět 
► vyplňování formulářů 
► krátké texty vztahující se 

k osvojovaným tématům 
vyhledávání slovní zásoby, překlady 
textů 

rozdílnost mezi dětmi a 
učí se navazovat 
správné mezilidské 
vztahy a pracovat ve 
skupině 
 
 
 
 
 
EGS – Objevujeme 
Evropu a svět 
 

 
PSANÍ 
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
 
napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných témat 

 
reaguje na jednoduché písemné sdělení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Slovní zásoba - rozvíjení dostačující 
slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se 
k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím, práce se 
slovníkem 

 
► Zvuková a grafická podoba jazyka – 
► rozvíjení dostatečně srozumitelné 

výslovnosti a schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického 
systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání 
pravopisu slov osvojené slovní 
zásoby 

 
► komiksy a jednoduché příběhy 
► popis osoby 
► krátké věty 
►  rozhovory 
► popis činnosti 
► Práce s časopisy, texty, komiksy 

 
► psaní slovních spojení, 

jednoduchých vět 
► vyplňování formulářů 
► krátké texty vztahující se 

k osvojovaným tématům 
► vyhledávání slovní zásoby, překlady 

textů 
► Tematické okruhy - domov, rodina, 

bydlení, škola, volný čas, kultura, 
sport, péče o zdraví, pocity a nálady, 
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POSLECH S POROZUMĚNÍM 
rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně 
 
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, 
který se týká osvojovaných témat 
 

stravovací návyky, počasí, příroda a 
město, nákupy a móda, společnost a 
její problémy, volba povolání, 
moderní technologie a média, 
cestování, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí 
 

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

► Přít. čas prostý, průběhový 
► Stavová slovesa 
► Min. čas prostý, průběhový 
► Modální slovesa a jejich opisné tvary 

v budoucím a min. čase 
► Vazby there´s sb –ing 
► See, hear sb –ing 
► Present perfect a past simple a 

jejich použití 
► Podmiňovací způsob 
► Trpný rod 
► But, however 
► Too, enough 

MLUVENÍ 
zeptá se na základní informace a 
adekvátně reaguje v běžných formálních 
i neformálních situacích 
 
mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných 
tématech 
 
vypráví jednoduchý příběh či událost, 
popíše osoby, místa a věci ze svého 
každodenního života 
 
Vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje 
svoje jméno, některá anglická slova 
 
Zná zvyky v anglicky mluvících zemích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Tematické okruhy - domov, rodina, 
bydlení, škola, volný čas, kultura, 
sport, péče o zdraví, pocity a nálady, 
stravovací návyky, počasí, příroda a 
město, nákupy a móda, společnost a 
její problémy, volba povolání, 
moderní technologie a média, 
cestování, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí 
 

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

► Přít. čas prostý, průběhový 
► Stavová slovesa 
► Min. čas prostý, průběhový 
► Modální slovesa a jejich opisné tvary 

v budoucím a min. čase 
► Vazby there´s sb –ing 
► See, hear sb –ing 
► Present perfect a past simple a 

jejich použití 
► Podmiňovací způsob 
► Trpný rod 
► But, however 
► Too, enough 
► Zvuková a grafická podoba jazyka - 

rozvíjení dostatečně srozumitelné 
výslovnosti a schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického 
systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání 
pravopisu slov osvojené slovní 
zásoby 

      9. 

OSV – komunikace 
 
MDV – fungování a vliv 
médií ve společnosti, 
vliv médií na 
každodenní život 
 
 
MKV – multikulturalita, 
specifické rysy jazyků, 
význam a užívání 
cizího jazyka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 
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ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
vyhledá požadované informace 
v jednoduchých každodenních 
autentických materiálech 
 
rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 
 
 
 

 
► Slovní zásoba - rozvíjení dostačující 

slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se 
k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím, práce se 
slovníkem 

  
► komiksy a jednoduché příběhy 
► popis osoby, krátké věty 
►  rozhovory, popis činnosti 
► Práce s časopisy, texty, komiksy 
► jednoduché texty s reáliemi, 

významnými osobnostmi 
 
► psaní slovních spojení, 

jednoduchých vět 
► vyplňování formulářů 
► krátké texty vztahující se 

k osvojovaným tématům 
► vyhledávání slovní zásoby, překlady 

textů 
PSANÍ 
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
 
napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných témat 
 
reaguje na jednoduché písemné sdělení 
 

► Zvuková a grafická podoba jazyka - 
rozvíjení dostatečně srozumitelné 
výslovnosti a schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického 
systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání 
pravopisu slov osvojené slovní 
zásoby 

 
► Slovní zásoba - rozvíjení dostačující 

slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se 
k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím, práce se 
slovníkem 

  
► komiksy a jednoduché příběhy 
► popis osoby, krátké věty 
►  rozhovory, popis činnosti 
► Práce s časopisy, texty, komiksy 
► jednoduché texty s reáliemi, 

významnými osobnostmi 
 
► psaní slovních spojení, 

jednoduchých vět 
► vyplňování formulářů 
► krátké texty vztahující se 

k osvojovaným tématům 
► vyhledávání slovní zásoby, překlady 

textů 
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5.1.1.1.  Konverzace v anglickém jazyce - volitelný předmět 

Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu 

Volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce je zařazen jako jednohodinový předmět v 7. - 9. ročníku s 

využitím disponibilní dotace. 

 

Vzdělávací obsah předmětu - žáci ve volitelném předmětu konverzace v anglickém jazyce na 2. 

stupni ZŠ: 

 prohlubují  zájem o studium cizího jazyka a vytvářejí si pozitivní vztah k tomuto  předmětu 

 osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využití účinné komunikace v 

anglickém jazyce 

 získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce 

 porozumění (jazykově, obsahově, rozsahem) přiměřeně náročnému ústnímu sdělení na úrovni 

osvojených znalostí 

 poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích 

studovaného jazyka a práce s nimi 

 pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění 

mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů 

 

Formy realizace: 

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

(písemná, ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými 

materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, práce na PC, krátkodobé projekty 

Projekty – vlastní práce žáků na téma Naše škola, Moje rodina, Naše obec, Mapa, Svět, Naše vlast, 

Hlavní město, Londýn, Sport, Volný čas 

Místo realizace – třída, učebna VT, Interaktivní učebna 

Rozdělení –  skupina v rámci ročníku 

Pomůcky – audio video technika, počítače, časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, 

encyklopedie, mapy, hry, obrazový a kopírovaný materiál, gramatické přehledy (plakáty), názorné 

pomůcky. 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět: 
Konverzace v anglickém jazyce 

– volitelný předmět 

Období: 
7. – 9. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

Čte nahlas plynule a foneticky správně 
texty přiměřeného rozsahu. 
 
Rozumí obsahu jednoduchých textů 
v učebnicích, v textech vyhledá známé 
výrazy, fráze a odpovědi na otázky. 

 Práce s časopisy, texty, komiksy 
 (slovní zásoba používaná 

v každodenním životě,  jednoduchá 
cizojazyčná beletrie) 

 

7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sestaví jednoduchá sdělení týkající 
se situací souvisejících se životem  
v rodině, škole a probíranými  
tematickými okruhy. 

 Oslovení, pozdrav 
 Dopis, pohlednice 
 Prosba, žádost 
 Nakupování 

 
Rozumí jednoduché a zřetelně  
vyslovované promluvě a konverzaci. 
 
Jednoduchým způsobem se domluví  
v běžných každodenních situacích. 
 
Stručně reprodukuje obsah přiměřeně  
obtížného textu, promluvy i konverzace. 

 Moje rodina 
 Můj domov 
 Volný čas, denní režim 
 Části lidského těla 
 Moje škola 
 Dům, vybavení bytu 
 Dopisování – pohlednice, dopis 

 
Písemně, gramaticky správně tvoří a  
obměňuje jednoduché věty a krátké  
texty. 
 

 Číslovky 0-100 
 Neurčitý, určitý člen 
 Abeceda, spelování 
 Přítomný čas průběhový, prostý 
 Sloveso to BE 
 Přivlastňovací pád 
 Osobní zájmena 
 Přivlastňovací zájmena 
 Sloveso to HAVE GOT 
 Nepravidelné množné číslo 
 Užití modálních sloves 
 Určování času 
 Vazba „There is“, „There are“ 

Používá dvojjazyčný slovník 
 Vyhledávání slovní zásoby, 

překlady textů 

Čte nahlas plynule a foneticky správně 
texty přiměřeného rozsahu 
Rozumí obsahu jednoduchých textů 
v učebnicích, v textech vyhledá známé 
výrazy, fráze a odpovědi na otázky 
Rozumí jednoduché a zřetelně  
vyslovované promluvě a konverzaci. 
 
Jednoduchým způsobem se domluví  
v běžných každodenních situacích. 
Stručně reprodukuje obsah přiměřeně  
obtížného textu, promluvy i konverzace. 
Sestaví jednoduché sdělení týkající se  
situací  souvisejících se životem  
v rodině, škole a probíranými  
tematickými okruhy 

 
 Práce s časopisy, texty, komiksy 
 Počasí 
 V restauraci, jídelníček, stravování, 

potraviny 
 Město, cestování, kultura 
 Sport 
 Zvířata 
 Části těla, fyzický popis 
 Zdraví 
 Jednoduchý popis směru, orientace 

ve městě 
 Žádost o pomoc, službu 
 Omluva, nabídka, reakce na  
 nabídku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 
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Písemně, gramaticky správně tvoří a  
obměňuje jednoduché věty a krátké  
texty. 

 Členy 
 Abeceda, spelování 
 Množné číslo, nepravidelné tvoření 
 Slovesa to HAVE GOT, to BE 
 Vazba GOING TO 
 Příslovce – tvoření, stupňování, 

frekvenční 
 Příd. jména – stupňování, 

nepravidelné tvary 
 Předložky času a místa 
 Modální slovesa 
 Zájmena osobní 
 Číslovky řadové, datum 
 Přít. čas prostý, průběhový 
 Minulý čas prostý 
 Počitatelná a nepočitatelná 

podstatná jména, some x any 
 HAVE TO 

 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 
 

Používá dvojjazyčný slovník  
 Vyhledávání slovní zásoby, 

překlady textů 

 
Zná reálie anglicky mluvících zemí 
 

 Jednoduché texty s reáliemi (USA, 
Velká Británie) 

Čte nahlas plynule a foneticky správně 
texty přiměřeného rozsahu. 
Rozumí obsahu jednoduchých textů 
v učebnicích, v textech vyhledá známé 
výrazy, fráze a odpovědi na otázky. 

 Práce s časopisy, texty, komiksy 

9.  

 
Rozumí jednoduché a zřetelně  
vyslovované promluvě a konverzaci. 
Jednoduchým způsobem se domluví  
v běžných každodenních situacích. 
Stručně reprodukuje obsah přiměřeně  
obtížného textu, promluvy i konverzace. 
Sestaví jednoduché sdělení týkající se  
situací  souvisejících se životem  
v rodině, škole a probíranými  
tematickými okruhy 

 Příroda, cestování, počasí 
 Volný čas, zájmová činnost 
 Vyjádření času 
 Nákupy, oblékání 
 Předměty ve škole 
 Sport, lidské tělo, zdraví 
 Doprava, cestování, kultura 
 Popis směru, orientace ve městě 
 Film, internet 
 Vodstvo, ochrana přírody 

 
Písemně, gramaticky správně tvoří a  
obměňuje jednoduché věty a krátké  
texty. 
 
 

 Přít. čas průběhový a prostý 
 Min. čas průběhový a prostý 
 Předpřítomný čas (since, for, 

already, ever, never) 
 Vyjádření budoucnosti (will, going 

to, přít. průběhový) 
 Způsobová slovesa 
 Členy 
 Velká čísla (sto až milion) 
 Porovnání přítomného, minulého a 

předpřítomného času 

Používá dvojjazyčný slovník 
 Vyhledávání slovní zásoby, 

překlady textů 

Zná reálie anglicky mluvících zemí 
 

 Jednoduché texty s reáliemi 
(Londýn, Kanada, New York, 
významné osobnosti, …) 
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5.1.2. Další cizí jazyk 
 

5.1.2.1. Německý jazyk 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu 

Předmět německý jazyk je realizován od 7. do 9. ročníku. Časová dotace ve všech ročnících je 2 

hodiny týdně -  disponibilní hodiny 

Místo realizace – třídy, interaktivní učebna, počítačová učebna, knihovna 

Dělení – na skupinky v rámci ročníku 

Pomůcky – audio video technika, interaktivní tabule, počítače, časopisy, autentické texty, slovníky, 

jazykové příručky, encyklopedie, mapy, hry, obrazový a kopírovaný materiál, gramatické přehledy 

(plakáty), názorné pomůcky. 

Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce 

pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Předpokládá dosažení úrovně A1. 

 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu německý jazyk je zaměřeno na: 

 chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných 

mateřským jazykem  

 vytváření předpokladů pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa 

 snižování jazykové bariéry 

 vnímání a postupné osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací a ke 

sdělování názorů 

 zvýšení mobility jednotlivců jak v osobním životě, tak i ve studiu a v budoucím pracovním 

uplatnění 

 umožnění poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice 

 pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění 

mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů, ke kulturní 

rozmanitosti 

Formy a metody realizace 

 skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná, ústní), 

samostatná práce(vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály) 

 hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, 

 výukové programy na PC, krátkodobé projekty 

 olympiády 

 výjezdy do zahraničí 

 příležitostné akce 

 

Průřezová témata - ve volitelném předmětu se realizují tato průřezová témata: 

OSV - (Sociální rozvoj) 

EGS - (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět) 

MKV - (Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ) 

MDV   - (Fungování a vliv médií ve společnosti) 
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Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 

 žáci propojují získané poznatky do širších celků 

 žáci poznávají smysl a cíl učení 

 postup - vedení žáků k ověřování výsledků 

 zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace 

Kompetence k řešení problémů 

 žáci jsou schopni pochopit problém 

 žáci umí vyhledat vhodné informace 

 postup  - kladení vhodných otázek 

 umožnění volného přístupu k informačním zdrojům 

Kompetence komunikativní 

 žáci komunikují na odpovídající úrovni 

 žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat 

 postup - vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu 

 vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky 

 vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,… 

Kompetence sociální a personální 

 žáci spolupracují ve skupině 

 žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu 

 žáci jsou schopni sebekontroly 

 postup - hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok  

 vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 

 podněcování žáků k argumentaci 

Kompetence občanské 

 žáci respektují názory ostatních 

 žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace 

 postup - vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů 

 vedení žáků k diskuzi 

 vedení žáků ke vzájemnému naslouchání si 

Kompetence pracovní 

 žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci 

 postup - napomáhání při cestě ke správnému řešení 

 zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 upozorňovat, jak předcházet ohrožujícím situacím 

 vést k pochopení významu digit. technologií pro lidstvo 

 upozorňovat na nutnost etického jednání při komunikaci 
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Oblast: 
Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět: 
Německý jazyk 

Období: 
7. – 9. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

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: 
► fonetické znaky (pasivně), základní 

výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov 

► Pokyny a instrukce 
► Dialogy našich mluvčích i rodilých 

mluvčích, zpočátku pomalejší, 
později v běžné rychlosti promluv 

► Nácvik větné melodie, slovní a větný 
přízvuk 

► Otázky a odpovědi, krátká sdělení 
► Techniky mluveného projevu 

(výslovnost a intonace) 
► Písemná podoba různých forem 

sdělení (pozdrav, blahopřání) 
► Navázání kontaktu (pozdrav, 

představování, poděkování, souhlas, 
nesouhlas, rozloučení 
 

TEMATICKÉ OKRUHY: 
► Domov, rodina, škola, volný čas, 

povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, 
oblékání, nákupy, obec, dopravní 
prostředky, kalendářní rok (svátky, 
roční období, měsíce, dny v týdnu, 
hodiny), zvířata, příroda, počasí, 
reálie příslušných jazykových oblastí 
 

MLUVNICE 
► Základní gramatické struktury a typy 

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

► věta jednoduchá – otázky, odpovědi, 
zápor, pořádek slov ve větě 
jednoduché 

► časování pravidelných sloves v přít. 
čase 

► zájmena osobní, tázací, 
přivlastňovací 

► člen určitý, neurčitý 
► rod podstatných jmen 

 
SLOVNÍ ZÁSOBA: 
► Žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji 

používat v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů 

► Práce se slovníkem 
► Vedení telefonického rozhovoru 
► Sestavení textu jednoduchého 

dopisu a odpověď na něj 
► Nejdůležitější zeměpisné údaje 

 

7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – při vzájemné 
komunikaci poznává 
rozdílnost mezi dětmi a 
učí se navazovat 
správné mezilidské 
vztahy a pracovat ve 
skupině 
 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 
 
MKV – lidské vztahy, 
kulturní diference 
 
MV – tvorba  
mediálního sdělení 
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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: 
► fonetické znaky (pasivně), základní 

výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov 

► Dialogy našich mluvčích i rodilých 
mluvčích, zpočátku pomalejší, 
později v běžné rychlosti promluvy 

► Nácvik větné melodie, slovní a větný 
přízvuk 

► Otázky a odpovědi, krátká sdělení 
► Techniky mluveného projevu 

(výslovnost a intonace) 
► Písemná podoba různých forem 

sdělení (pozdrav, blahopřání) 
► Navázání kontaktu (pozdrav, 

představování, poděkování, souhlas, 
nesouhlas, rozloučení 

 
TEMATICKÉ OKRUHY: 
► Domov, rodina, škola, volný čas, 

povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, 
oblékání, nákupy, obec, dopravní 
prostředky, kalendářní rok (svátky, 
roční období, měsíce, dny v týdnu, 
hodiny), zvířata, příroda, počasí, 
reálie příslušných jazykových oblastí 
 

MLUVNICE: 
► Základní gramatické struktury a typy 

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

► 1., 3. a 4. pád podstatných jmen 
► časování sloves pravidelných (č. 

jednotné a množné) 
► pořádek slov ve větě oznamovací 

(přímý, nepřímý) 
► dny v týdnu 
► číslovky 1-100 numerické počítání 
► množné číslo některých podst. Jmen 
► některá nepravidelná slovesa 
► předložky se 3. a 4. pádem 
► slovesa s předponami 
► názvy zemí 
► vazba „es gibt“ 

 
SLOVNÍ ZÁSOBA: 
► Žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji 

používat v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů 

► Práce se slovníkem 

      8. 
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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: 
► fonetické znaky (pasivně), základní 

výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov 

► Otázky a odpovědi 
► Techniky mluveného projevu 

(výslovnost a intonace) 
► Písemná podoba různých forem 

sdělení (pozdrav, blahopřání) 
► Dialogy našich mluvčích i rodilých 

mluvčích, zpočátku pomalejší, 
později v běžné rychlosti promluvy 

 
TEMATICKÉ OKRUHY: 
► Domov, rodina, škola, volný čas, 

povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, 
oblékání, nákupy, obec, dopravní 
prostředky, kalendářní rok (svátky, 
roční období, měsíce, dny v týdnu, 
hodiny), zvířata, příroda, počasí, 
reálie příslušných jazykových oblastí 

 
MLUVNICE: 
► Základní gramatické struktury a typy 

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

► osobní, přivlastňovací zájmena 
► časové údaje 
►  další nepravidelná slovesa  
► způsobová slovesa 
► předložky se 4. pádem 
► předložky se 3. pádem 
► zájmeno man 
► werden + přídavné jméno 
► zeměpisné názvy 
► stupňování 
► préteritum některých sloves 

 
SLOVNÍ ZÁSOBA: 
► Žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji 

používat v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů 

► Práce se slovníkem 
 

 
 

     9. 
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5.1.2.2. Ruský jazyk 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu 
 
Vzdělávací obsah vyučujícího předmětu ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace – vzdělávací obor – Další cizí jazyk. Předmět ruský jazyk je realizován od 7. do 9. 

ročníku. Časová dotace ve všech ročnících je 2 hodiny týdně. 

Místo realizace – třídy, interaktivní učebna, počítačová učebna, knihovna 

Dělení – na skupiny v rámci ročníku 

Pomůcky – audio video technika, interaktivní tabule, počítače, časopisy, autentické texty, slovníky, 

jazykové příručky, encyklopedie, mapy, hry, obrazový a kopírovaný materiál, gramatické přehledy      

(plakáty), názorné pomůcky. 

Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce 

pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Předpokládá dosažení úrovně A1. 

 
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu ruský jazyk je zaměřeno na: 

 chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných 

mateřským jazykem  

 vytváření předpokladů pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa 

 snižování jazykové bariéry 

 vnímání a postupné osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, a ke 

sdělování názorů 

 zvýšení mobility jednotlivců jak v osobním životě, tak i ve studiu a v budoucím pracovním 

uplatnění 

 umožnění poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice 

 pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění 

mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů, ke kulturní 

rozmanitosti 

  

Formy a metody realizace 

 skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná, ústní), 

samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály) 

 hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, 

 výukové programy na PC, krátkodobé projekty 

 příležitostné akce 

 

Průřezová témata - ve volitelném předmětu se realizují tato průřezová témata: 

OSV - (Sociální rozvoj) 

EGS - (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět) 

MKV - (Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ) 

MDV   - (Fungování a vliv médií ve společnosti) 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 
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Kompetence k učení 

 žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 

 žáci propojují získané poznatky do širších celků 

 žáci poznávají smysl a cíl učení 

 postup - vedení žáků k ověřování výsledků 

 zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace 

Kompetence k řešení problémů 

 žáci jsou schopni pochopit problém 

 žáci umí vyhledat vhodné informace 

 postup  - kladení vhodných otázek 

 umožnění volného přístupu k informačním zdrojům 

Kompetence komunikativní 

 žáci komunikují na odpovídající úrovni 

 žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat 

 postup - vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu 

 vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky 

 vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,… 

Kompetence sociální a personální 

 žáci spolupracují ve skupině 

 žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu 

 žáci jsou schopni sebekontroly 

 postup - hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok  

 vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 

 podněcování žáků k argumentaci 

Kompetence občanské 

 žáci respektují názory ostatních 

 žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace 

 postup - vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů 

 vedení žáků k diskuzi 

 vedení žáků ke vzájemnému naslouchání si 

 

Kompetence pracovní 

 žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci 

 postup - napomáhání při cestě ke správnému řešení 

 zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků 

 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 upozorňovat, jak předcházet ohrožujícím situacím 

 vést k pochopení významu digit. technologií pro lidstvo 
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Oblast:  

Jazyk a jazyková komunikace 
 Předmět: 

Ruský jazyk 

Období:  

7. – 9. 

Očekávané výstupy - žák:   Učivo  Ročník Průřezová témata 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
- seznamuje se se zvukovou podobou 
ruského jazyka, vnímá fonetická pravidla 
a správnou intonaci 
- rozumí jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele, které jsou pronášeny 
pomalu a s pečlivou výslovností, reaguje 
na ně 
- chápe obsah jednoduchého poslechu 
nebo konverzace, soustředí se na 
nejdůležitější informace, rozliší hlavní a 
doplňující informace, pochopí hlavní 
myšlenku 
MLUVENÍ 
- domluví se v běžných situacích, požádá 
o radu, o pomoc 
- zapojí se do jednoduchých rozhovorů 
- požádá o základní informace z běžného 
života a sám je v jednoduchých větách 
poskytuje 
- adekvátně reaguje ve formálních i 
neformálních situacích 
- reprodukuje méně náročný autentický 
text 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
- vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi 
na otázky 
- pochopí význam orientačních pokynů a 
autentických nápisů 
- využívá kontext a znalosti klíčových slov 
k odhadu významu neznámých slov 
- čte nahlas, čte i složitější text, kterému 
nerozumí zcela přesně 
- při práci s textem používá slovník 
PSANÍ 
- seznamuje se s ruskou azbukou 
- na základě výchozího textu napíše 
několik vět o sobě 
- vytvoří krátký text na téma související s 
životem v rodině, škole a probíranými 
tematickými okruhy 
- napíše text ve formě odpovědi na 
zadaný úkol či otázku 
- při zpracování písemného projevu 
využívá slovník 

 ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ PODOBA 
JAZYKA 

► zvuková podoba jazyka: fonetické 
znaky (pasivně), základní výslovnostní 
návyky, vztah mezi zvukovou a 
grafickou podobou slov 

► seznámení s ruským pravopisem  
► opakování výslovnosti jednotlivých 

hlásek a intonačních konstrukcí vět, 
přízvuk 

► otázky a odpovědi, krátká sdělení 
► navázání kontaktu (pozdrav, rozloučení, 

představování, poděkování, souhlas, 
nesouhlas) 

► písemná podoba různých forem sdělení 
(pozdrav, vyjádření žádosti, přání) 

► stručné zaznamenání čteného a 
slyšeného textu 

► jednoduchý popis, vypravování 
 
MLUVNICE 

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

► skloňovaní vybraných podstatných a 
přídavných jmen 

► vybrané tvary přivlastňovacích zájmen 
► minulý čas 
► slovesné vazby odlišné od češtiny  
► věta jednoduchá: otázky, odpovědi, 

vyjádřená záporu, pořádek slov 
 
SLOVNÍ ZÁSOBA 

► žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji 
používat v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů 

► práce se slovníkem 
► nejdůležitější zeměpisné údaje 

 
TEMATICKÉ OKRUHY 

► představení se, pozdravy, základní 
zdvořilostní fráze 

► volnočasové aktivity 
► škola, školní předměty 
► rodina, rodinní příslušníci, vybraná 

povolání 
► bydlení, jeho popis a vybavení  

7.  

OSV – při vzájemné 
komunikaci poznává 
rozdílnost mezi 
dětmi a učí se 
navazovat správné 
mezilidské vztahy a 
pracovat ve skupině  
  
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá  
  
MKV – lidské vztahy, 
kulturní diference  
  
MV – tvorba   
mediálního sdělení  
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POSLECH S POROZUMĚNÍM 
- prohlubuje znalost zvukové podoby 
ruského jazyka, vnímá fonetická pravidla 
a správnou intonaci 
- rozumí jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele, které jsou pronášeny 
pomalu a s pečlivou výslovností, reaguje 
na ně 
- chápe obsah jednoduchého poslechu 
nebo konverzace, v souvislém projevu 
rodilého mluvčího rozliší hlavní 
informace, pochopí záměr mluvčího 
MLUVENÍ 
- domluví se v běžných situacích, požádá 
o radu, o pomoc 
- zapojí se do jednoduchých rozhovorů 
- v jednoduché konverzaci žádá o běžné 
informace z každodenního života a sám 
je poskytuje 
- adekvátně reaguje ve formálních i 
neformálních situacích 
- reprodukuje méně náročný autentický 
text 
- rozvíjí úroveň správné ruské výslovnosti 
a intonace 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
- vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi 
na otázky 
- pochopí význam orientačních pokynů a 
autentických nápisů 
- rozumí krátkému jednoduchému textu a 
vyhledá danou informaci 
- využívá kontext a znalosti klíčových slov 
k odhadu významu neznámých slov 
- usiluje o plynulé čtení 
- čte i složitější text, kterému nerozumí 
zcela přesně 
- shrne v přiměřeném rozsahu čtený text 
PSANÍ 
- opakuje ruskou azbuku 
- na základě výchozího textu napíše 
několik vět o sobě 
- vytvoří krátký text na téma související s 
životem v rodině, škole a probíranými 
tematickými okruhy 
- napíše text ve formě odpovědi na 
zadaný úkol či otázku 
- při zpracování písemného projevu 
využívá slovník, případně internet 

ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ PODOBA 
JAZYKA 

► zvuková podoba jazyka: fonetické 
znaky (pasivně), výslovnostní návyky, 
vztah mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov 

► upevňování ruského pravopisu na nové 
slovní zásobě 

► opakování výslovnosti jednotlivých 
hlásek a intonačních konstrukcí vět, 
přízvuk 

► otázky a odpovědi, krátká sdělení 
► navázání kontaktu (pozdrav, rozloučení, 

představování, poděkování, souhlas, 
nesouhlas) 

► písemná podoba různých forem sdělení 
(pozdrav, vyjádření žádosti, přání) 

► stručné zaznamenání čteného a 
slyšeného textu 

► jednoduchý popis, vypravování, 
prezentace 

► informace z médií 
 
MLUVNICE 

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

► přídavná jména tvořená od jmen 
podstatných 

► vybraná osobní zájmena 
► vybraná ukazovací zájmena 
► číslovky 1–100, 1 000 
► časování sloves I. a II. typu 
► časování sloves pohybu 
► vybrané vazby sloves 
► příslovce 

 
SLOVNÍ ZÁSOBA 

► žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji 
používat v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů 

► práce se slovníkem 
► nejdůležitější zeměpisné údaje 

 
TEMATICKÉ OKRUHY 

► rok, roční období, měsíce 
► popis dne, časové údaje 
► jídlo, stravovací návyky 
► nákupy, móda, oblékání, styly oblékání 
► vzhled a charakter člověka 
► základní geografické, ekonomické, 

kulturní a historické reálie Ruska 
 
 
 

      8.  

 
 
OSV – při vzájemné 
komunikaci poznává 
rozdílnost mezi dětmi a 
učí se navazovat 
správné mezilidské 
vztahy a pracovat ve 
skupině  
  
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá  
  
MKV – lidské vztahy,  
kulturní diference  
  
MV – tvorba   
mediálního sdělení  
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POSLECH S POROZUMĚNÍM 
- prohlubuje znalost zvukové podoby 
ruského jazyka, vnímá fonetická pravidla 
a správnou intonaci 
- pochopí a porozumí informace 
obsažené v poslechu nebo konverzaci, 
interpretuje jeho obsah 
MLUVENÍ 
- domluví se v běžných situacích, vyžádá 
si potřebné informace, požádá o radu, o 
pomoc 
- bez problémů se zapojí do komunikace 
v hodinách 
- navazuje jednoduchou konverzaci, 
vhodnou formou zjišťuje informace 
týkající se každodenního života, 
adekvátně reaguje 
- vlastními slovy reprodukuje méně 
náročný autentický text 
- dbá na správnou výslovnost a intonaci 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
- zdokonaluje úroveň své četby, čte 
plynule s porozuměním, foneticky 
správně; čte i složitější text, kterému 
nerozumí zcela přesně 
- využívá kontext a znalosti klíčových slov 
k odhadu významu neznámých slov 
- vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi 
na otázky 
- shrne v přiměřeném rozsahu čtený text 
- vlastními slovy vyjadřuje podstatu textu, 
zhodnotí ho, zaujímá stanovisko 
- při čtení dokáže podle obsahu rozlišit 
typ textu 
- dokáže vyhledat základní informace 
v literatuře nebo na internetových 
stránkách 
PSANÍ 
- opakuje ruskou azbuku 
- na základě výchozího textu napíše 
několik vět o sobě 
- vytvoří krátký text na téma související s 
životem v rodině, škole a probíranými 
tematickými okruhy 
- na základě výchozího textu napíše 
několik vět o sobě 
- písemně reaguje na krátké sdělení 
obsahující otázky 
- jednoduše se písemně vyjádří k různým 
tématům (referát) 
- při zpracování písemného projevu 
využívá slovník, případně internet 

ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ PODOBA JAZYKA 
► další rozvoj výslovnostních návyků, opakování 

intonačních konstrukcí vět (přízvuk slovní i větný, 
rytmus, intonace a melodie)  

► upevňování ruského pravopisu na nové slovní 
zásobě 

► písemná podoba různých forem sdělení (pozdrav, 
vyjádření žádosti, přání) 

► stručné zaznamenání čteného a slyšeného textu 
► jednoduchý popis, vypravování, prezentace 
► informace z médií 

 
MLUVNICE 

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

► skloňování podstatných jmen  
► 3. stupeň přídavných jmen  
► řadové číslovky  
► minulý a budoucí čas sloves 
► rozkazovací a podmiňovací způsob sloves  
► vazby нужно a недьзя 
► spojka если 

 
SLOVNÍ ZÁSOBA 

► slovní zásoba jednotlivých tematických celků a její 
využití v běžných řečových situacích 

► práce se slovníkem 
 
TEMATICKÉ OKRUHY 

► rok, roční období, měsíce 
► popis dne, časové údaje 
► jídlo, stravovací návyky 
► nákupy, móda, oblékání, styly oblékání 
► vzhled a charakter člověka 
► základní geografické, ekonomické, kulturní a 

historické reálie Ruska 

 
OSV – při vzájemné 
komunikaci poznává 
rozdílnost mezi dětmi a 
učí se navazovat 
správné mezilidské 
vztahy a pracovat ve 
skupině  
  
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá  
  
MKV – lidské vztahy,  
kulturní diference  
  
MV – tvorba   
mediálního sdělení  
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5.2. Matematika a její aplikace 

5.2.1. Matematika 

5.2.1.1.  Matematika - I. stupeň 

Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu 

 

Je realizováno v prvním až pátém ročníku, v 1. ročníku jsou čtyři  hodiny týdně, ve 2. - 5. ročníku pět 

hodin.( z toho ve 3.,4.a 5.ročníku je po jedné disponibilní hodině). Žáci pracují ve třídě nebo v 

počítačové učebně a využívají k učení různé formy práce, používají všechny dostupné vyučovací 

pomůcky. 

 

Vzdělávací obsah: 

 čísla a početní operace - osvojení si provádění operace, algoritmické porozumění, významové 

porozumění, seznámení s pojmem proměnná 

 závislosti, vztahy a práce z daty - rozpoznání změn a závislostí, analýza z tabulek, grafu a 

diagramu 

 geometrie v rovině a prostoru - určování a znázorňování geometrických útvarů a modelování 

reálných situací 

 nestandardní aplikační úlohy a problémy - řešení problémových situací a úloh z běžného 

života 

Zařazená průřezová témata: 

VDO – výchova k odpovědnosti, samostatnosti, posuzování, uvažování o problémech, občanská 

společnost a škola, občan, občanská společnost a stát – smysl pro odpovědnost, přesnost, výchova 

k samostatnosti 

EGS – objevujeme Evropu a svět, porovnávání lidnatosti 

ENV – vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy živ. Prostředí, lidské aktivity a problémy 

živ. prostředí 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 učí se přesně vyjadřovat matematickým jazykem, symbolikou prováděním rozborů a zápisů při 

řešení úloh rozvíjí logické, abstraktní a kombinatorické myšlení 

 učitel vysvětluje srozumitelně žákům, co se mají naučit, vede je k ověřování výsledků 

Kompetence k řešení problémů 

 učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti, sebekontrole, přesnosti, vytrvalosti, 

systematičnosti, odhadování výsledků, volbě správného postupu. 

 učitel se zajímá o názory a náměty žáků, zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení sami 

žáci 

 umožňuje jim pracovat s odbornou literaturou. 

Kompetence komunikativní 

 žáci se učí přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně 

symboliky 
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 učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky, vede žáky ke kultivovanému 

projevu 

Kompetence sociální 

 žáci jsou vedeni ke kolegiální radě a pomoci, učí se pracovat v týmu 

 učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

Kompetence občanská 

 žáci se učí hodnotit svoji práci jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu 

 učitel podle potřeby žákům pomáhá a umožňuje jim, aby hodnotili své činnosti nebo výsledky 

Kompetence pracovní 

 žáci se učí využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech 

 učitel vede žáky k správnému využití vybavení, techniky a pomůcek 

 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 upozorňovat, jak předcházet ohrožujícím situacím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 63 (celkem 201)  

Oblast: 
Matematika a její aplikace 

Předmět: 
Matematika 

Období: 
1. – 5. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

zná číslice 0-20,umí je napsat a přečíst 
umí čísla seřadit dle velikosti, orientuje 
se na číselné ose do 20, zná symboly 
+,-,= 
+ a – do 20 bez přechodu přes 10 

► Počítání do 20, číselná osa 

1. 

VDO –  Občanská 
společnost a škola , 
(výchova 
k odpovědnosti, 
samostatnosti, 
posuzování, uvažování 
o problémech) 
 
 

řeší slovní úlohy ► Slovní úlohy 

zná značky 1m,1kg ,1l,1Kč ► Jednotky 

umí se orientovat v prostoru – nad, pod, 
za, před, vpravo, vlevo,… 

► Orientace v prostoru 

rozezná a vymodeluje trojúhelník, kruh, 
čtverec a obdélník 
Rozezná krychli, kvádr, válec a kouli 

► Geometrie 

počítá do 100,sčítá a odčítá do  
100 s přechodem přes 10 
porovnává čísla a hledá na číselné ose 

► Počítání do 100 

2. 

VDO – Občanská 
společnost a stát – 
smysl pro 
odpovědnost, 
přesnost, výchova 
k samostatnosti 
 
 

umí násobilku do 100 ► Násobilka 

umí poznat peníze, počítá s mincemi a 
bankovkami do 100Kč 

► Peníze 

narýsuje a změří, odhadne délku úsečky 
umí si připravit věci do geometrie 
zná tělesa a pozná je v praxi 

► Geometrie 

zná časové jednotky – hodina, minuta, 
sekunda a čte údaje na různých typech 
hodin 

► Hodiny 

umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla 
zpaměti i písemně 
umí zapsat a přečíst, porovnat čísla 
do1000 
umí čísla zakreslit i vyhledat na číselné 
ose 
řeší jednoduché rovnice 

► Počítání v číselném oboru do 1000 

3. 

EGS - objevujeme 
Evropu a svět,  
porovnávání lidnatosti 
 
 

násobí a dělí jednociferným a 
dvojciferným číslem, dělí se zbytkem  

► Násobení a dělení mimo obor 
násobilky 

řeší jednoduché rovnice ► Rovnice 

Umí narýsovat přímku, polopřímku, 
úsečku, zná pojem průsečík a umí ho 
určit, pozná jehlan a kužel, zná rozdíl 
mezi kruhem a kružnicí 

► Geometrie 

zná jednotky délky a užívá je k měření ► Jednotky délky 



  

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 64 (celkem 201)  

umí zapsat a přečíst čísla do 100000 
► Obor přirozených čísel 
► Přirozená čísla 
► Počítání do 100000 

4. 

ENV – vztah člověka 
k prostředí, lidské 
aktivity a problémy živ. 
prostředí 

sčítá a odčítá, násobí, dělí v oboru 
přirozených čísel; 
využívá při pamětném i písemném 
počítání komutativnost a asociativnost 
sčítání a násobení; 
porovnává čísla a zaokrouhluje; provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních 
operací v oboru přirozených čísel 
umí rozkládat čísla v desítkové soustavě 
umí pracovat s kalkulátorem 

► Násobilka 

► Sčítání, odčítání, násobení, dělení 

► Písemné algoritmy početních 

operací 

► Vlastnosti početních operací 

s přirozenými čísly 

► Práce s kalkulátorem 

► Zápis čísla v desítkové soustavě a 

jeho znázornění 

- řeší a tvoří úlohy, aplikuje osvojené 
početní operace v oboru přirozených 
čísel 
- umí řešit složené slovní úlohy 
- vyhledává, sbírá a třídí data; 
- čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 

► Slovní úlohy 
► Závislosti a jejich vlastnosti, vztahy a 

práce s daty, diagramy, grafy, 
tabulky, jízdní řády 
 

modeluje a určí část celku, používá 
zápis ve formě zlomku; 
vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a 
jeho částí vyjádřenou zlomkem na 
příkladech z běžného života; 
využívá názorných obrázků k určování 
poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, 
desetiny, celku; 
vyjádří celek z jeho dané poloviny, 
čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny; 
porovná zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel 
(poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, 
desetiny); 
řeší úlohy s polovinou, čtvrtinou, 
třetinou, desetinou a pětinou celku 

► Zlomky 

umí písemně násobit jednociferným a 
dvojciferným činitelem 

► Písemné násobení jednociferným a 
dvojciferným činitelem 

umí převádět jednotky délky, hmotnosti, 
zná jednotky objemu a času 

► Jednotky 
► Délka úsečky, jednotky délky a 

jejich převody 
- narýsuje a znázorní základní rovinné 
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, 
kružnici) 
- užívá jednoduché konstrukce 
- umí pracovat s kružítkem 
- sestrojí rovnoběžky a kolmice; 
- rozpozná a znázorní ve čtvercové síti - 
- jednoduché osově souměrné útvary a 
určí osu souměrnosti útvaru překládáním 
papíru; 
- sčítá a odčítá graficky úsečky; 
- určí obsah obrazce pomocí čtvercové 
sítě a užívá základní jednotky obsahu; 
umí odečítat hodnoty z diagramu 

► Základní útvary v rovině  
- lomená čára, přímka, polopřímka, 
úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník,    
mnohoúhelník 

► Vzájemná poloha dvou přímek v 
rovině 
 

► Osově souměrné útvary 
 

umí vypočítat obvod a obsah čtverce a 
obdélníku 

► Obvod a obsah obrazce 
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čte, zapíše a porovná čísla větší než 
milion 
zaokrouhlí přiroz.čísla na miliony, 
desítky, sta, tisíce, statisíce 
sčítá a odčítá přir.čísla zpaměti 
písemně sčítá 3-4 přir.čísla 
písemně odčítá 2 přiroz.čísla písemně 
násobí až 4ciferným činitelem 
provádí odhady a kontroluje výsledky 
početních operací v daném oboru; 
provádí kontrolu výpočtu pomocí 
kalkulátoru; 

► Počítání v oboru přirozených čísel 
písemné sčítání, odčítání, násobení, 
dělení, zaokrouhlování 

5. 
ENV – lidské aktivity a 
problémy živ. prostředí 

znázorní na číselné ose, čte, zapíše a 
porovná celá čísla v rozmezí – 100 až + 
100 
porozumí významu znaku "-"pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo 
vyznačí na číselné ose 

► Číselná osa (kladná a záporná část) 
► Měření teploty, vyjádření dlužné 

částky 
► Znázornění čísla 
► Celá čísla 

- písemně dělí, řeší slov. úlohy vedoucí 
k 1 nebo 2 výpočtům 
- řeší a tvoří slovní úlohy z praktického 
života s využitím matematizace reálné 
situace; 
- řeší jednoduché praktické slovní úlohy, 
jejichž řešení je do značné míry 
nezávislé na obvyklých postupech a 
algoritmech školské matematiky 
 
-vyjádří celek z jeho dané části 
- sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel, - - 
- sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem pomocí názorných 
obrázků a tyto početní operace zapisuje 

► Slovní úlohy, písemné dělení 
► Řešení problému 
► Nestandartní aplikační úlohy a 

problémy 
► Číselné a obrázkové řady 
► Magické čtverce 
► Prostorová představivost 
 
► Zlomky 
Využití názorných obrázků (např. 
čtvercová síť, kruhový diagram, číselná 
osa) 
 

- zapíše, přečte a porovnává desetinné 
čísla řádu desetin, setin a umí je sečíst – 
odečíst, násobit a dělit 10,100,1000 
- vyznačí na číselné ose desetinné číslo 
dané hodnoty 

► Desetinná čísla, porovnávání 
násobení a dělení 10,100,1000 

 

užívá jednotky obsahu 
 
umí narýsovat obdélník, čtverec, 
trojúhelník 
určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného 
obrazce 

► Jednotky obsahu 
 
► Geometrie 
► Základní útvary v prostoru 
- kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, 
válec 
 
 

doplňuje a čte jízdní řády,diagramy 
řeší magické čtverce 

► Prostorová představivost 

umí přečíst římské číslice, letopočet ► Římské číslice 
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5.2.1.2. Matematika - II. stupeň 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Předmět matematika je 

vyučován jako samostatný předmět v 7. a 8. ročníku 4 hodiny týdně ( v 7. a 8. ročníku je přidáno po 

jedné disponib. hodině.  V 6. a 9. ročníku se matematika vyučuje 5 hodin týdně (  jsou přidány 2 

hodiny  z disponibilní časové dotace). Pro výuku není zřízena odborná učebna. Vyučovací předmět 

matematika navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět matematika na 1. stupni. Obsahové 

zaměření předmětu směřuje k získávání a upevňování takových vědomostí a dovedností žáků, které 

uplatní v praktickém životě, ve většině přírodovědných oborů, v ekonomice i technice. 

Nezbytný rozvoj komunikativních schopností žáků bude realizován především zařazováním 

skupinových prací k řešení problémů.  

 

Vzdělávání v předmětu matematika 

 vede žáka k využívání matematických poznatků a dovedností, praktických činnostech 

(odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností) 

 rozvíjí paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním nezbytných 

matematických vzorců  

 učí žáky matematizovat reálné situace 

 rozvíjí spolupráci při řešení problémových úloh, vyjadřujících situace z běžného života 

 ukazuje žákům různé cesty řešení problému, zaměřuje se na rozvoj schopnosti problémy řešit 

 vede žáky k soustavné sebekontrole, k přesnosti, k systematičnosti 

 

Formy a metody práce  

 skupinová a individuální činnost 

 matematické hry 

 zpracování projektů 

U integrovaných žáků zohledňujeme jejich poruchu a pracujeme podle jejich individuálního 

vzdělávacího plánu. Žáci mimořádně nadaní rozvíjejí svůj talent prací na náročnějších úkolech v 

rámci výuky a  mají možnost rozvíjet své nadání i v matematických soutěžích (6. – 7. ročník 

Pythagoriáda, 6. – 9. ročník Matematická olympiáda a Matematický klokan). 

 

Zařazená průřezová témata: 

OSV – rozvoj schopnosti poznávání, kooperace, rozvoj schopnosti poznání, seberegulace,  

            Sebeorganizace, komunikace, řešení problémů a dovedností 

ENV -  základní podmínky života 

EGS -  Evropa a svět nás zajímá 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k řešení problémů:   

 učitel vede žáky k samostatnému uvažování 

 podporuje u žáků hledání různých variant řešení   
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 učí je odhadovat výsledky výpočtů a potvrzovat jejich hypotézy 

 učí žáky zobecňovat  a aplikovat poznatky při řešení úloh z reálného života 

Kompetence k učení 

 klade důraz na propojení poznatků  z jednotlivých tematických celků a utváření komplexního 

pohledu na matematické závislosti a operace v různých číselných oborech 

 učí žáky efektivně využívat získané vědomosti a dovednosti  

 podporuje u žáků pozitivní vztah k učení a pomocí vhodných metod práce učí žáky 

zdokonalovat se v učení a  sebepoznání  

 učí žáky používat matematické termíny, znaky a symboly 

Kompetence sociální a personální 

 vede žáky ke spolupráci ve skupině i v celém kolektivu třídy 

 učí žáky vytvářet si pravidla práce v týmu 

 podílí se na utváření příjemné pracovní atmosféry  a upevňování dobrých mezilidských vztahů 

 podporuje u žáků sebedůvěru a snahu o osobní rozvoj 

Kompetence občanské 

 vede žáky ke zodpovědnosti, dodržování společenských norem 

 nabádá k respektování ostatních žáků a k uznání jejich předností např. při skupinové práci 

Kompetence komunikativní  

 učí žáky  přesně formulovat  své myšlenky a odpovědi  

 používat správné matematické pojmy a názvy operací 

 vede je ke kultivovanému projevu ústnímu i písemnému 

 učí žáky naslouchat názorům spolužáků, reagovat na ně a obhajovat své myšlenky a aktivně 

se zapojovat do diskuse 

Kompetence pracovní 

 učí žáky správně využívat rýsovací nástroje, udržovat je v pořádku 

 vede žáky k vytváření správných pracovních postupů při skupinové práci a práci na projektech 

 zdůrazňuje nutnost získání určitých pracovních návyků  jako přípravu na budoucí povolání 

 zdokonalují se v práci s papírem při modelování těles a jejich sítí 

 Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 upozorňovat, jak předcházet ohrožujícím situacím 

 vést k pochopení významu digit. technologií pro lidstvo 

 upozorňovat na nutnost etického jednání při komunikaci 
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Oblast: 
Matematika a její aplikace 

Předmět: 
Matematika 

Období: 
6. - 9. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

Zaokrouhluje čísla s danou přesností. 
Využívá pro kontrolu výsledku odhad, 
účelně a efektivně využívá kalkulátor.  
Provádí základní početní operace 
s desetinnými čísly. 
Dodržuje pravidla pro pořadí početních 
operací. 
Vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a 
vztahy, řeší jednoduchou úlohu.  

Desetinná čísla 
► čtení a zápis v desítkové 

soustavě 
► zobrazení na číselné ose 
► porovnávání 
► zaokrouhlování 
► početní operace 

6. 

 

Rozlišuje pojmy prvočíslo a číslo 
složené; společný dělitel a společný 
násobek. 
Využívá kritéria dělitelnosti (2, 3, 5, 10). 
Rozloží dvojciferné číslo na součin 
prvočísel.  

Dělitelnost 
► násobek, dělitel 
► kritéria dělitelnosti 
► prvočíslo, číslo složené 
► nejmenší společný násobek, 

největší společný dělitel 
► užití dělitelnosti ve slovních 

úlohách 

 

Určuje velikost úhlu pomocí úhloměru. 
Sčítá a odčítá úhly, určí násobek úhlu 
(bez převodu stupňů a minut).  
Sestrojí úhel dané velikosti.  
Rozliší typy úhlů (ostrý, tupý, pravý, 
přímý).  

Úhel a jeho velikost 
► pojem, rýsování a přenášení 

úhlu 
► jednotky velikosti úhlu a měření 

velikosti 
► ostrý, tupý, pravý a přímý úhel 
► osa úhlu 
► početní operace s velikostmi 

úhlů 
► vlastnosti úhlů 

OSV – rozvoj 
schopností poznávání 
OSV – kooperace  
 
ENV – základní 
podmínky života 

Využívá při analýze praktické úlohy 
náčrtky a schémata. 
Využívá trojúhelníkové nerovnosti k 
řešení geometrických úloh. 
Řeší geometrické úlohy početně. 
Využívá matematickou symboliku.  
Rozliší typy trojúhelníků (ostroúhlý, 
pravoúhlý, tupoúhlý, rovnostranný, 
rovnoramenný, obecný).  
Využívá při výpočtech součet vnitřních 
úhlů v trojúhelníku.  

Trojúhelník 
► vnitřní a vnější úhly trojúhelníku 
► třídění trojúhelníků podle 

velikosti vnitřních úhlů a podle 
délek stran 

► trojúhelníková nerovnost 
► výšky a těžnice trojúhelníku 
► kružnice opsaná a vepsaná 

trojúhelníku 

 

Rozhodne, zda je útvar osově 
souměrný. 
Určí osy souměrnosti rovinného útvaru. 
Načrtne a sestrojí obraz rovinného 
útvaru v osové souměrnosti 

Osová souměrnost 
► shodné útvary 
► osová souměrnost, osa 

souměrnosti 
► konstrukce obrazu v osové 

souměrnosti 
► samodružné body 
► osově souměrné útvar 
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Odhaduje obsah i obvod útvarů pomocí 
čtvercové sítě. 
Určí výpočtem obvod a obsah čtverce a 
obdélníku. 
Používá a převádí jednotky délky a 
obsahu. 
Rozpozná krychli a kvádr. 
Používá pojmy podstava, hrana, stěna, 
vrchol, tělesová a stěnová úhlopříčka.  
Odhaduje a vypočítá povrch krychle a 
kvádru. 
Odhaduje a vypočítá objem krychle a 
kvádru. 
Používá a převádí jednotky objemu. 
Používá pojmy síť tělesa, plášť, 
podstava. 
Rozpozná sítě krychle a kvádru. 
Načrtne a sestrojí síť krychle.  
Načrtne obraz krychle a kvádru v rovině. 
Sestrojí krychli ve volném rovnoběžném 
promítání.  
Aplikuje uvedené znalosti na jednoduché 
slovní úlohy.  

Krychle a kvádr 
► jednotky obsahu 
► obsah čtverce a obdélníku 
► zobrazení krychle a kvádru 
► síť krychle a kvádru 
► povrch krychle a kvádru 
► objem krychle a kvádru 
► jednotky objemu a jejich převody 
► logické geometrické úlohy 

 

Provádí základní početní operace se 
zlomky. 
Provádí základní úpravy zlomků 
(rozšiřuje a krátí zlomek, vyjádří zlomek 
v základním tvaru, převádí zlomek na 
smíšené číslo a naopak).  
Užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část: 
přirozeným číslem, zlomkem, 
desetinným číslem.  

Zlomky 
► celek a jeho část 
► zlomky na číselné ose 
► rozšiřování a krácení zlomků 
► základní tvar zlomku 
► převrácené číslo 
► početní operace se zlomky 
► smíšená čísla 
► složený zlomek 
► slovní úlohy 

7. 
 

 

Provádí početní operace v oboru celých 
čísel. 
Určí absolutní hodnotu celého čísla.  
Řeší jednoduché úlohy v oboru celých 
čísel.  

Celá čísla 
► celá čísla a jejich znázornění na 

číselné ose 
► opačné číslo 
► absolutní hodnota 
► porovnávání celých čísel 
► operace s celými čísly 

 

Provádí početní operace v oboru celých 
čísel. 
Dodržuje pravidla pro pořadí početních 
operací v oboru celých a racionálních 
čísel, využívá vlastnosti operací sčítání a 
násobení (komutativnost, asociativnost, 
distributivnost) při úpravě výrazů. 
Vyznačí na číselné ose racionální číslo a 
číslo k němu opačné.  
Zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor.  
Popíše konkrétní situace s využitím 
racionálních čísel. 

Racionální čísla 
► čtení a zápis racionálních čísel 
► zobrazení na číselné ose 
► porovnávání racionálních čísel 
► početní operace s racionálními 

čísly 

OSV – rozvoj 
schopností poznávání 
OSV – seberegulace a 
sebeorganizace 
 
 

Využívá daný poměr v reálných 
situacích. 
Stanoví poměr ze zadaných údajů. 
Využívá měřítko mapy nebo plánu k 
výpočtu.  
Rozliší přímou a nepřímou úměrnost z 
textu úlohy.  

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost. 
► poměr 
► zvětšení a zmenšení v daném 

poměru 
► rozdělení dané hodnoty v daném 

poměru 
► měřítko 
► přímá a nepřímá úměrnost 
► trojčlenka 
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Užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část: 
přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, 
desetinným číslem, procentem.  
Řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než 
celek).  
Pozná shodné útvary. Užívá věty o 
shodnosti trojúhelníků v početních i 
konstrukčních úlohách.  
Načrtne a provede konstrukci 
trojúhelníku z daných prvků.  
Využívá potřebnou matematickou 
symboliku.  

Procenta 
► procento 
► základ, počet procent, 

procentová část 
► slovní úlohy 
► úrok – jednoduché úrokování 

Shodnost 
► shodnost geometrických útvarů 
► shodnost trojúhelníků 
► věty o shodnosti trojúhelníků 
► konstrukce trojúhelníků 

 

 

Rozhodne, zda je útvar středově 
souměrný. 
Určí střed souměrnosti. 
Načrtne a sestrojí obraz rovinného 
útvaru ve středové souměrnosti.  
 
Charakterizuje a třídí čtyřúhelníky.  
Odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
rovnoběžníku a lichoběžníku.  
Načrtne a provede jednoduchou 
konstrukci rovnoběžníku a lichoběžníku.  
Rozezná a pojmenuje hranol. 
Používá pojmy podstava, hrana, stěna, 
vrchol.  
Používá pojmy síť tělesa, plášť, 
podstava. 
Rozpozná sít kolmého hranolu.  
Načrtne obraz kolmého hranolu v rovině. 
Odhaduje a vypočítá povrch a objem 
kolmého hranolu. Používá a převádí 
jednotky objemu.  
Analyzuje a řeší aplikační geometrické 
úlohy s využitím osvojeného 
matematického aparátu. 
 
Užívá logickou úvahu a kombinační 
úsudek při řešení úloh a problémů a 
nalézá různá řešení přepokládaných 
nebo zkoumaných situací. 

Středová souměrnost 
► vzor, obraz a střed souměrnosti 
► konstrukce obrazu ve středové 

souměrnosti 
 

Čtyřúhelníky a hranoly 
► druhy čtyřúhelníků 
► rovnoběžníky a jejich vlastnosti 
► výpočet obvodu a obsahu 

rovnoběžníků 
► lichoběžníky a jejich vlastnosti 
► výpočet obvodu a obsahu 

lichoběžníků 
► hranoly 
► povrch a objem hranolů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nestandardní aplikační úlohy a 
problémy  

► číselné a logické řady 

 

Provádí početní operace v oboru celých 
a racionálních čísel; užívá ve výpočtech 
druhou mocninu a odmocninu. 
Zná zpaměti druhé mocniny celých čísel 
od 1 do 10 a využívá je při výpočtech (i 
ke stanovení odpovídajících druhých 
odmocnin).  
Využívá pro kontrolu výsledku odhad a 
účelně a efektivně využívá kalkulátor.  

Mocniny a odmocniny 
► druhá mocnina a odmocnina 

8.  
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Využívá Pythagorovy věty k řešení 
geometrických úloh.  

Pythagorova věta 
► Pythagorova věta 
► užití Pythagorovy věty v rovině a 

prostoru 

OSV – rozvoj 
schopností poznávání, 
komunikace,  
kooperace  
 

Vypočte hodnotu výrazu pro dané 
hodnoty proměnných. 
Sčítá, odčítá a násobí mnohočleny.  
Využívá při úpravě výrazů vytýkání a 
vzorce (a + b)2, (a – b)2, a2 – b2. 
Matematizuje jednoduché reálné situace 
s využitím proměnných.  

Výrazy 
► Číselný výraz a jeho hodnota 
► Výrazy s proměnnou 
► Mnohočleny – sčítání, odčítání, 

násobení, rozklad mnohočlenů 
na součin (vytýkáním, pomocí 
vzorců) 

 

Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic. Vyřeší lineární rovnici pomocí 
ekvivalentních úprav a provádí zkoušku 
správnosti řešení rovnice. 
Rozhodne, jestli má rovnice jedno 
řešení, nekonečně mnoho řešení, nebo 
nemá řešení.  
Matematizuje jednoduché reálné situace 
s využitím proměnných.  

Lineární rovnice 
► rovnost 
► lineární rovnice, kořen lineární 

rovnice 
► ekvivalentní úpravy 
► řešení slovních úloh 

 

Vyhledá potřebné údaje v tabulce, 
diagramu a grafu. 
Vyhledá a vyjádří vztahy mezi 
uvedenými údaji v tabulce, diagramu a 
grafu (četnost, aritmetický průměr). 
Převádí údaje z textu do tabulky, 
diagramu a grafu a naopak. 
Samostatně vyhledává data v literatuře, 
denním tisku a na internetu.  
Porovná kvantitativní vztahy, které jsou 
uvedeny v různých tabulkách nebo v 
tabulce a diagramu.  

Základy statistiky 
► základní pojmy 
► charakteristiky střední hodnoty 
► tabulky, grafy a diagramy 

 

Využívá při analýze praktické úlohy 
náčrtky, schémata. Využívá 
matematickou symboliku. 
Pozná a charakterizuje kruh a kružnici a 
vzájemné polohy dvou kružnic a přímky 
a kružnice.  
Odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
kruhu a kružnice. Používá a převádí 
jednotky délky a obsahu.  
Načrtne a sestrojí rovinné útvary.  
Při konstrukci užívá Thaletovu kružnici. 

Kruh a kružnice 
► kruh, kružnice 
► vzájemná poloha kružnice a 

přímky 
► vzájemná poloha dvou kružnic 
► Thaletova věta 
► délka kružnice, obsah kruhu 

 

Matematizuje jednoduché reálné situace 
s využitím proměnných; určí hodnotu 
výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, 
provádí rozklad mnohočlenu na součin 
pomocí vzorců a vytýkáním. 

Opakování učiva 8. ročníku: 
Výrazy a rovnice 

► výrazy, mocniny 
► mnohočlen, rovnice 
► Vyjádření neznámé ze vzorce 

9. 
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Zdůvodňuje a využívá polohové a 
metrické vlastnosti základních rovinných 
útvarů při řešení úloh a jednoduchých 
praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku. 
Pojmenuje základní množiny všech bodů 
dané vlastnosti (osa úhlu, osa rovinného 
pásu, osa úsečky, kružnice, Thaletova 
kružnice) a využívá je k řešení 
polohových a nepolohových 
konstrukčních úloh. 
Načrtne a sestrojí rovinné útvary. 

Konstrukční úlohy 
► množiny bodů dané vlastnosti 
► konstrukce trojúhelníků a 

čtyřúhelníků 

OSV – rozvoj 
schopností poznávání 
OSV – řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 
 

Vyřeší soustavu dvou jednoduchých 
lineárních rovnic pomocí ekvivalentních 
úprav a ověří správnost řešení.   
Řeší slovní úlohy pomocí soustav dvou 
lineárních rovnic a ověří správnost 
řešení slovní úlohy. 

Soustavy rovnic 
► soustava dvou lineárních rovnic 

se dvěma neznámými 
► metody řešení rovnic 
► slovní úlohy řešené pomocí 

soustav lineárních rovnic 

 

Vytvoří tabulku pro přímou a nepřímou 
úměrnost na základě textu úlohy. 
Rozliší přímou a nepřímou úměrnost z 
textu úlohy. 
Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem. Pozná funkční závislost z textu 
úlohy, z tabulky, z grafu a z rovnice. 
Přiřadí funkční vztah vyjádřený tabulkou 
k příslušnému grafu a naopak. 
Vyčte z grafu podstatné informace. 
Matematizuje jednoduché reálné situace 
s využitím funkčních vztahů. 

Funkce 
► pravoúhlá soustava souřadnic 
► pojem funkce 
► lineární funkce, přímá úměrnost 

a její graf 
► nepřímá úměrnost a její graf 
► grafické řešení dvou lineárních 

rovnic 

 

Rozezná a pojmenuje jehlan, kužel, 
kouli. 
Používá pojmy síť tělesa, plášť, 
podstava. 
Rozpozná sítě těles. 
Načrtne obrazy těles v rovině. 
Odhaduje a vypočítá povrch a objem 
jehlanu, kužele a koule. 
Analyzuje a řeší aplikační geometrické 
úlohy s využitím osvojeného 
matematického aparátu. 

Tělesa 
► jehlan, kužel, koule 
► povrch a objem těles 

 

Užívá k argumentaci a při výpočtech 
věty o podobnosti trojúhelníků. 

Podobnost 
► podobnost 
► věty o podobnosti trojúhelníků 
► dělení úsečky v daném poměru 
► podobnost v praxi 

 

Řeší aplikační úlohy na procenta. 

Finanční matematika 
► základní pojmy finanční 

matematiky 
► praktické finanční úlohy 
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5.2.1.3. Cvičení z matematiky - volitelný předmět 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Předmět cvičení z matematiky může být vyučován jako volitelný předmět v 7. - 9. ročníku 1 hodinu 

týdně. Hodina je z disponibilní časové dotace.  Pro výuku není zřízena odborná učebna. Vyučovací 

předmět cvičení z matematiky navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět matematika.  

Obsahové zaměření předmětu směřuje k řešení problémové situace a úlohy z běžného života, 

chápání a analyzování problému, utřídění údaje a podmínky, řešení optimalizační úlohy. Řešení 

těchto úloh může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, 

ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Řešení  logických úloh, jejich obtížnost je závislá na 

míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a 

může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní. 

 

Formy a metody práce: 

 individuální a skupinová činnost 

 řešení problémových úloh 

 matematické hry, rébusy, testy, výukové programy 

 

Průřezová témata jako taková nejsou v matematice obsažena. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k řešení problémů:   

 učitel vede žáky k samostatnému uvažování 

 podporuje u žáků hledání různých variant řešení   

 učí je odhadovat výsledky výpočtů a potvrzovat jejich hypotézy 

 učí žáky zobecňovat  a aplikovat poznatky při řešení úloh z reálného života 

Kompetence k učení 

 učí žáky efektivně využívat získané vědomosti a dovednosti  

 podporuje u žáků pozitivní vztah k učení a pomocí vhodných metod práce učí žáky 

zdokonalovat se v učení a  sebepoznání  

 učí žáky používat matematické termíny, znaky a symboly 

Kompetence sociální a personální 

 podílí se na utváření příjemné pracovní atmosféry  a upevňování dobrých mezilidských vztahů 

 podporuje u žáků sebedůvěru a snahu o osobní rozvoj 

Kompetence občanské 

 učí žáky poskytovat dle svých možností účinnou pomoc 

 nabádá k respektování ostatních žáků a k uznání jejich předností např. při skupinové práci 

Kompetence komunikativní  

 učí žáky  přesně formulovat  své myšlenky a odpovědi  

 používat správné matematické pojmy a názvy operací 

 vede je ke kultivovanému projevu ústnímu i písemnému 
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 učí žáky naslouchat názorům spolužáků, reagovat na ně a obhajovat své myšlenky a aktivně 

se zapojovat do diskuse 

Kompetence pracovní 

 vede žáky k vytváření správných pracovních postupů při skupinové práci 

 zdůrazňuje nutnost získání určitých pracovních návyků  jako přípravu na budoucí povolání 

 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 upozorňovat, jak předcházet ohrožujícím situacím 

 vést k pochopení významu digit. technologií pro lidstvo 

 upozorňovat na nutnost etického jednání při komunikaci 

 

 

Oblast: 
Matematika a její aplikace 

Předmět: 
Cvičení z matematiky 

volitelný předmět 

Období: 
7. - 9. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

- užívá logickou úvahu a kombinační 
úsudek při řešení úloh a problémů a 
nalézá různá řešení předpokládaných 
nebo zkoumaných situací 

 
Číselná souslednost – řady 
► různé typy řad – číselné, dvojité,  
► opakování souvislostí 
► jiné druhy číselných úloh 
►  početní operace v úlohách 
► maskované řady 
► protilehlá čísla (kruhové diagramy)                                                                                          
 

7. – 9.  

- užívá logickou úvahu a kombinační 
úsudek při řešení úloh a problémů a 
nalézá různá řešení předpokládaných 
nebo zkoumaných situací 

 

► Obrázkové úlohy 
► úlohy založené na orientaci obrázku 
► hledání pravidla 
► obrázkové řady 
 

- řeší jednoduché i složitější úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné 
míry nezávislé na obvyklých 
postupech a algoritmech školní 
matematiky 

► Logické úlohy 
► průniky a sjednocení 
► skryté věty 
► bludiště 

- řeší jednoduché i složitější úlohy a 
problémy 

► Zkušební testy na přijímací zkoušky 
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5.3. Informatika 

5.3.1. Informatika 

5.3.1.1.  Informatika - I. stupeň 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Vzdělávací oblast Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na 

porozumění základním principům digitálních technologií. Je založena na aktivních činnostech, při 

kterých žáci využívají informatické postupy a pojmy. Poskytuje prostředky a metody ke zkoumání 

řešitelnosti problémů i hledání a nalézání jejich optimálních řešení, ke zpracování dat a jejich 

interpretaci a na základě řešení praktických úkolů i poznatky a zkušenost, kdy je lepší práci přenechat 

stroji, respektive počítači. Pochopení, jak digitální technologie fungují, přispívá jednak k porozumění 

zákonitostem digitálního světa, jednak k jejich efektivnímu, bezpečnému a etickému užívání. 

Vyučovací předmět přináší poznatky o základních pojmech informačních činností, o základních 

způsobech komunikace a metodách a o vyhledávání informací na internetu, o jednoduchých 

způsobech údržby počítače a o postupech při běžných problémech s hardwarem a softwarem. 

V předmětu se žáci naučí využívat základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie, 

základní funkce operačních systémů a základní funkce textového a grafického editoru. 

Důraz je kladen na  využití základních standardních funkcí počítače a jeho nejběžnějších  periferií, na 

vyhledávání informací na internetu a na práci s textem a obrázkem v příslušných editorech. 

Vyučovací předmět se bude realizovat jako 2 vyučovací hodiny. Vyučovací předmět se bude vyučovat 

v průběhu jednoho pololetí  2. a jednoho pololetí  3. ročníku, vždy 1 hodinu týdně a dále celý školní 

rok v ročníku 5. 

Výuka probíhá většinou ve speciální učebně vybavené počítači, výjimečně ve třídě. 

Z důvodu předem daného počtu počítačů v učebně se početnější  třídy mohou dělit na dvě skupiny. 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

OSV -  rozvoj schopností poznávání, kreativita, komunikace 

MDV – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, fungování a vliv    

           médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení 

ENV – lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že 

vede žáka k: 

 systémovému přístupu při analýze situací a jevů světa kolem něj 

 nacházení různých řešení a výběru toho nejvhodnějšího pro danou situaci  

 ke zkušenosti, že týmová práce umocněná technologiemi může vést k lepším výsledkům než 

samostatná práce  

 porozumění různým přístupům ke kódování informací i různým způsobům jejich organizace  
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 rozhodování na základě relevantních dat a jejich korektní interpretace, jeho obhajování 

pomocí věcných argumentů  

 komunikaci pomocí formálních jazyků, kterým porozumí i stroje  

 standardizování pracovních postupů v situacích, kdy to usnadní práci  

 posuzování technických řešení z pohledu druhých lidí a jejich vyhodnocování v osobních, 

etických, bezpečnostních, právních, sociálních, ekonomických, environmentálních a kulturních 

souvislostech  

 nezdolnosti při řešení těžkých problémů, zvládání nejednoznačnosti a nejistoty a vypořádání 

se s problémy s otevřeným koncem  

 otevřenosti novým cestám, nástrojům, snaze postupně se zlepšovat 

 respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software 

 zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či 

jiných médiích 

 šetrné práci s výpočetní technikou 

 

Oblast: 
Informatika 

Předmět: 
Informatika 

Období: 
1. – 5. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

Pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, 
se kterými pracuje, vysvětlí, k čemu 
slouží. 
Edituje digitální text, vytvoří obrázek, 
přehraje zvuk, či video. 
Uloží svoji práci do souboru, otevře 
soubor. Řeší úkol použitím schránky, 
používá krok zpět. 
Uvede různé příklady využití digitálních 
technologií v zaměstnání rodičů. 
Najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje 
k práci. 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 
► Digitální zařízení 
► Zapnutí/vypnutí 

zařízení/aplikace 
► Ovládání myši 
► Kreslení čar, vybarvování 
► Používání ovladačů 
► Ovládání aplikací (schránka, 

krok zpět, zoom) 
► Kreslení bitmapových obrázků 
► Psaní slov na klávesnici 
► Editace textu 
► Ukládání práce do souboru 
► Otevírání souborů 
► Práce se soubory 
► Přehrávání zvuku 
► Využití technologií v různých 

oborech 

2.-3. 

OSV – rozvoj 
schopností poznávání 
OSV – kreativita 
OSV – komunikace 
MDV – stavba 
mediálního sdělení 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 

Dodržuje pravidla a pokyny při práci 
s digitálním zařízením. Rozpozná 
zvláštní chování počítače a případně 
přivolá pomoc dospělého. 
Pamatuje si a chrání své heslo, přihlásí 
se ke svému účtu a odhlásí se z něj. 

► Ergonomie, ochrana digitálního 
zařízení a zdraví uživatele 

► Technické problémy a přístupy 
k jejich řešení 

Při práci s grafikou a textem přistupuje 
k datům i na vzdálených počítačích a 
spouští online aplikace. 

► Propojení technologií, internet 
► Sdílení dat, cloud 
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Sdělí informaci obrázkem. 
Předá informaci zakódovanou pomocí 
textu či čísel. 
Zakóduje (zašifruje) a dekóduje text. 
Kóduje a dekóduje jednoduchý obrázek 
pomocí mřížky. 
Obrázek složí z daných geometrických 
tvarů či navazujících úseček. 

DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ 
► Piktogramy, emodži 
► Kód 
► Přenos na dálku, šifra 
► Pixel, rastr, rozlišení 
► Tvary, skládání obrazce 

Pracuje s texty, obrázky a tabulkami v 
učebních materiálech. 
Doplní posloupnost prvků. 
Umístí data správně do tabulky. 
Doplní prvky v tabulce. 
V posloupnosti opakujících se prvků 
nahradí chybný za správný. 

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 
Práce s daty 

► Data, druhy dat 
► Doplňování tabulky a datových 

řad 
► Kritéria kontroly dat 
► Řazení dat v tabulce 

Vizualizace dat v grafu 

Nalezne ve svém okolí systém a určí 
jeho prvky. 
Určí, jak spolu prvky souvisí. 

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 
Úvod do informačních systémů 

► Systém, struktura, prvky, vztahy 

5. 

MDV - interpretace 
vztahu mediálních 
sdělení a reality 
 
ENV - lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 
 
MDV- stavba 
mediálního sdělení, 
fungování a vliv médií 
ve společnosti 

V blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program řídící chování 
postavy. 
V programu najde a opraví chyby. 
Rozpozná opakující se vzory, používá 
opakování, stanoví, co se bude 
opakovat a kolikrát. 
Rozpozná, jestli se příkaz umístí dovnitř 
opakování, před nebo za něj 
vytváří, používá a kombinuje vlastní 
bloky. 
Přečte zápis programu a vysvětlí jeho 
jednotlivé kroky. 
Rozhodne, jestli a jak lze zapsaný 
program nebo postup zjednodušit. 
Cíleně využívá náhodu při volbě 
vstupních hodnot příkazů. 

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ 
Základy programování – vlastní bloky, 
náhoda 

► Kreslení čar 
► Pevný počet opakování 
► Ladění, hledání chyb 
► Vlastní bloky a jejich vytváření 
► Změna vlastnost 
► í postavy pomocí příkazu 
► Náhodné hodnoty 
► Čtení programů 
► Programovací projekt 

Pomocí grafu znázorní vztahy mezi 
objekty. 
Pomocí obrázku znázorní jev. 
Pomocí obrázkových modelů řeší 
zadané problémy. 

DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ 
Úvod do modelování pomocí grafů a 
schémat 

► Graf, hledání cesty 
► Schémata, obrázkové modely 
► Model 

V blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program pro řízení 
pohybu a reakcí postav. 
V programu najde a opraví chyby 
používá události ke spuštění činnosti 
postav. 
Přečte zápis programu a vysvětlí jeho 
jednotlivé kroky. 
Upraví program pro obdobný problém. 
Ovládá více postav pomocí zpráv. 

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ 
Základy programování – postavy a 
události 

► Ovládání pohybu postav 
► Násobné postavy a souběžné 

reakce 
► Modifikace programu 
► Animace střídáním obrázků 
► Spouštění pomocí událostí 
► Vysílání zpráv mezi postavami 
► Čtení programů 
► Programovací projekt 
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5.3.1.2. Informatika - II. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Předmět Informatika je vyučován v 6.,7.,8.a 9. ročníku. Časová dotace je 4 hodiny týdně a je zařazen 

jako povinný předmět. Vyučuje se v odborné učebně, třída je zpravidla rozdělena na polovinu tak, aby 

každý žák pracoval samostatně na svém počítači. 

Žáci v předmětu informatika: 

 rozvíjí základní dovednosti ovládat výpočetní techniku a moderní informační technologie 

 tvoří, experimentují, prověřují své hypotézy, objevují, aktivně hledají, navrhují a ověřují různá 

řešení 

 diskutují s ostatními a tím si prohlubují a rozvíjejí porozumění základním informatickým 

konceptům a principům digitálních technologií. 

 Učí se vytvářet, formálně zapisovat  

 porovnávají informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím 

k dosahují větší věrohodnosti vyhledaných informací 

 

Metody a formy výuky jsou: 

 činnost skupinová, individuální 

 projektové vyučování 

 didaktické hry 

Předmětem prolínají okruhy průřezových témat Mediální výchova a Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech. 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

OSV -  komunikace, kreativita, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, seberegulace a  

            sebeorganizace, mezilidské vztahy 

VDO – občanská společnost a škola 

MDV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu med. sdělení a reality, práce v  

            realizačním týmu 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

 učí  vyhledávat a třídit informace, interpretovat je na základě pochopení jejich obsahu a 

významu 

 učí ovládat základní funkce některých programů,  získané poznatky  pak učí aplikovat při 

řešení praktických problémů v různých předmětech. 

 učí dovednosti pracovat s informačními a komunikačními technologiemi, využívat je v 

ostatních vzdělávacích oblastech 

 používá tištěné i digitální dokumenty jako zdroje informací 

 umožňuje nalézat spolehlivé aktuální informace z většího množství zdrojů 
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Kompetence k řešení problémů 

 učí získané poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života 

 vede k rozpoznání problému, promyšlení řešení a plánování způsobu řešení 

 učí ověřovat věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 

vzájemnou návaznost 

 učí informace vyhodnocovat,  zpracovávat, při vyhledávání na internetu používá vhodné cesty 

Kompetence komunikativní 

 učí naslouchat, ptát se, formulovat otázky, vysvětlovat, vést dialog, chápat postoje a záměry 

účastníků komunikace, reagovat odpovídajícím způsobem,  využívat k tomu informační a 

komunikační prostředky (mail, chat, konference, diskuse ..) 

 učí formulovat a vyjadřovat myšlenky 

 učí komentovat výsledky své práce (především při prezentaci) 

 učí odeslat a přijmout zprávu s přílohou, umí uložit informace z webu a dále je zpracovat 

 využívá informační a komunikační technologie ke snazší, rychlejší a spolehlivější výměně 

informací. 

Kompetence sociální a personální 

 vede ke spolupráci v pracovní skupině podle svých schopností a na základě poznání nebo přijetí 

své role 

 učí žáky hledat kompromisní řešení, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

 učí žáky řešit jednoduché pracovní úkoly za pomoci vhodně vybraného programu 

 vede k vytváření příjemné atmosféry v týmu, k upevňování dobrých mezilidských vztahů 

Kompetence občanské 

 učí rozhodovat žáky zodpovědně podle dané situace, respektovat přesvědčení druhých lidí  

 dbá na dodržování informační etiky 

 učí respektovat a chránit naše tradice, kulturní i historické dědictví 

Kompetence pracovní 

 seznamuje se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady hygieny práce, zásady 

zdravého pracovního prostředí 

 učí šetrnému zacházení s výpočetní technikou 

 učí dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti, adaptovat na změněné nebo nové podmínky  

 učí využívat získané znalosti a zkušenosti v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost. 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 upozorňovat, jak předcházet ohrožujícím situacím 

 vést k pochopení významu digit. technologií pro lidstvo 

 upozorňovat na nutnost etického jednání při komunikaci 

 učit žáky vytvářet a upravovat digitální obsah 
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Oblast: 

Informatika 

Předmět: 

Informatika 

Období: 

6.-9. 
 

Očekávané výstupy 
Žák: 

Učivo Ročník Průřezová témata 

Rozpozná zakódované informace 
kolem sebe. 
Zakóduje a dekóduje znaky pomocí 
znakové sady. 
Zašifruje a dešifruje text pomocí 
několika šifer. 
Zakóduje v obrázku barvy více 
způsoby. 
Zakóduje obrázek pomocí základní 
geometrických tvarů. 
Zjednoduší zápis textu a obrázku, 
pomocí kontrolního součtu ověří 
úplnost zápisu. 
Ke kódování využívá i binární čísla. 

DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ 
Kódování a šifrování dat a informací 
► Přenos informací, standardizované 

kódy 
► Znakové sady 
► Přenos dat, symetrická šifra 
► Identifikace barev, barevný model 
► Vektorová grafika 
► Zjednodušení zápisu, kontrolní 

součet 
► Binární kód, logické A a NEBO 

6. 

OSV – komunikace 
OSV – kreativita 
OSV – řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
VDO – občanská 
společnost a škola 
MDV – kritické čtení 
a vnímání mediálních 
sdělení 
MDV – stavba 
mediálního sdělení 

Najde a opraví chyby u různých 
interpretací týchž dat (tabulka versus 
graf). 
Odpoví na otázky na základě dat v 
tabulce. 
Popíše pravidla uspořádání v existující 
tabulce. 
Doplní podle pravidel do tabulky prvky, 
záznamy. 
Navrhne tabulku pro záznam dat. 
Propojí data z více tabulek či grafů. 

Práce s daty 
► Data v grafu a tabulce 
► Evidence dat, názvy a hodnoty v 

tabulce 
► Kontrola hodnot v tabulce 
► Filtrování, řazení a třídění dat 
► Porovnání dat v tabulce a grafu 
► Řešení problémů s daty 

Popíše pomocí modelu alespoň jeden 
informační systém, s nímž ve škole 
aktivně pracují. 
Pojmenuje role uživatelů a vymezí 
jejich činnosti a s tím související práva. 

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 
Informační systémy 
► Školní informační systém, 

uživatelé, činnosti, práva, 
databázové relace 

Nainstaluje a odinstaluje aplikaci. 
Uloží textové, grafické, zvukové a 
multimediální soubory. 
Vybere vhodný formát pro uložení dat. 
Vytvoří jednoduchý model domácí sítě; 
popíše, která zařízení jsou připojena 
do školní sítě. 
Porovná různé metody zabezpečení 
účtů. 
Spravuje sdílení souborů. 
Pomocí modelu znázorní cestu e 
mailové zprávy. 
Zkontroluje, zda jsou části počítače 
správně propojeny, nastavení systému 
či aplikace, ukončí program bez 
odezvy. 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 
Počítače 
► Datové a programové soubory a 

jejich asociace v operačním 
systému 

► Správa souborů, struktura složek 
► Instalace aplikací 
► Domácí a školní počítačová síť 
► Fungování a služby internetu 
► Princip e-mailu 
► Přístup k datům: metody 

zabezpečení přístupu, role a 
přístupová práva (vidět obsah, číst 
obsah, měnit obsah, měnit práva) 

► Postup při řešení problému s 
digitálním zařízením (např. 
nepropojení, program bez odezvy, 
špatné nastavení, hlášení / 
dialogová okna) 

V blokově orientovaném 
programovacím jazyce sestaví 
program, dbá na jeho čitelnost a 
přehlednost. 

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ 
Opakování a vlastní bloky 
► Vytvoření programu 
► Opakování 

7. 

OSV – komunikace 
OSV – kreativita 
OSV – řešení 
problémů a 
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Po přečtení programu vysvětlí, co 
vykoná. 
Ověří správnost programu, najde a 
opraví v něm chyby. 
Používá cyklus s pevným počtem 
opakování, rozezná, zda má být příkaz 
uvnitř nebo vně opakování. 
Vytváří vlastní bloky a používá je v 
dalších programech. 
Diskutuje různé programy pro řešení 
problému. 
Vybere z více možností vhodný 
program pro řešený problém a svůj 
výběr zdůvodní. 

► Podprogramy rozhodovací 
dovednosti 
MDV – kritické čtení 
a vnímání mediálních 
sdělení 

Vysvětlí známé modely jevů, situací, 
činností. 
V mapě a dalších schématech najde 
odpověď na otázku. 
Pomocí ohodnocených grafů řeší 
problémy. 
Pomocí orientovaných grafů řeší 
problémy. 
Vytvoří model, ve kterém znázorní více 
souběžných činností. 

DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ 
Modelování pomocí grafů a schémat 
► Standardizovaná schémata a 

modely 
► Ohodnocené grafy, minimální cesta 

grafu, kostra grafu 
► Orientované grafy, automaty 
► Modely, paralelní činnost 

7. 

V blokově orientovaném 
programovacím jazyce sestaví 
přehledný program k vyřešení 
problému. 
Po přečtení programu vysvětlí, co 
vykoná. 
Ověří správnost programu, najde a 
opraví v něm chyby. 
Používá podmínky pro ukončení 
opakování, rozezná, kdy je podmínka 
splněna. 
Spouští program myší, klávesnicí, 
interakcí postav. 
Vytváří vlastní bloky a používá je v 
dalších programech. 
Diskutuje různé programy pro řešení 
problému. 
Vybere z více možností vhodný 
program pro řešený problém a svůj 
výběr zdůvodní. 
Hotový program upraví pro řešení 
příbuzného problému. 

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ 
Programování 
► Opakování s podmínkou 
► Události, vstupy 
► Objekty a komunikace mezi nimi 

V blokově orientovaném 
programovacím jazyce sestaví 
přehledný program k vyřešení 
problému. 
Po přečtení programu vysvětlí, co 
vykoná. 
Ověří správnost programu, najde a 
opraví v něm chyby. 
Používá podmínky pro větvení 
programu, rozezná, kdy je podmínka 
splněna. 
Spouští program myší, klávesnicí, 
interakcí postav. 
Používá souřadnice pro programování 
postav. 

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ 
Programování – větvení, parametry, 
proměnné 
► Větvení programu, rozhodování 
► Grafický výstup, souřadnice 
► Podprogramy s parametry 
► Proměnné 
 

8. 

OSV – komunikace 
OSV – kreativita 
OSV – řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
OSV – seberegulace 
a sebeorganizace 
MDV – kritické čtení 
a vnímání mediálních 
sdělení 
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Používá parametry v blocích, ve 
vlastních blocích. 
Vytvoří proměnnou, změní její 
hodnotu, přečte a použije její hodnotu. 
Diskutuje různé programy pro řešení 
problému. 
Hotový program upraví pro řešení 
příbuzného problému. 

Při tvorbě vzorců rozlišuje absolutní a 
relativní adresu buňky. 
Používá k výpočtům funkce pracující s 
číselnými a textovými vstupy (průměr, 
maximum, pořadí, zleva, délka, počet, 
když). 
Řeší problémy výpočtem s daty. 
Připíše do tabulky dat nový záznam. 
Seřadí tabulku dat podle daného 
kritéria (velikost, abecedně). 
Používá filtr na výběr dat z tabulky, 
sestaví kritérium pro vyřešení úlohy. 
Ověří hypotézu pomocí výpočtu, 
porovnáním nebo vizualizací velkého 
množství dat. 

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 
hromadné zpracování dat 
► Relativní a absolutní adresy buněk 
► Použití vzorců u různých typů dat 
► Funkce s číselnými vstupy 
► Funkce s textovými vstupy 
► Vkládání záznamu do databázové 

tabulky 
► Řazení dat v tabulce 
► Filtrování dat v tabulce 
► Zpracování výstupů z velkých 

souborů dat 

Řeší problémy sestavením algoritmu. 
V blokově orientovaném 
programovacím jazyce sestaví 
přehledný program k vyřešení 
problému. 
Ověří správnost programu, najde a 
opraví v něm chyby. 
Diskutuje různé programy pro řešení 
problému. 
Vybere z více možností vhodný 
program pro řešený problém a svůj 
výběr zdůvodní. 
Řeší problém jeho rozdělením na části 
pomocí vlastních bloků. 
Hotový program upraví pro řešení 
příbuzného problému. 
Zvažuje přístupnost vytvořeného 
programu různým skupinám uživatelů 
a dopady na ně. 

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ 
Programovací projekty 
► Programovací projekt a plán jeho 

realizace 
► Popsání problému 
► Testování, odladění, odstranění 

chyb 
► Pohyb v souřadnicích 
► Ovládání myší, posílání zpráv 
► Vytváření proměnné, seznamu, 

hodnoty prvků seznamu 
► Nástroje zvuku, úpravy seznamu 
► Import a editace kostýmů, 

podmínky 
► Návrh postupu, klonování. 
► Animace kostýmů postav, události 
► Analýza a návrh hry, střídání 

pozadí, proměnné 
► Výrazy s proměnnou 
► Tvorba hry s ovládáním, více 

seznamů 
► Tvorba hry, příkazy hudby, 

proměnné a seznamy 

9. 

OSV – komunikace 
OSV – kreativita 
OSV – řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
OSV – seberegulace 
a sebeorganizace 
OSV – mezilidské 
vztahy 
MDV –  práce 
v realizačním týmu 

Pojmenuje části počítače a popíše, jak 
spolu souvisí. 
Vysvětlí rozdíl mezi programovým a 
technickým vybavením. 
Diskutuje o funkcích operačního 
systému a popíše stejné a odlišné 
prvky některých z nich. 
Na příkladu ukáže, jaký význam má 
komprese dat. 
Popíše, jak fungují vybrané 
technologie z okolí, které považuje za 
inovativní. 
Na schematickém modelu popíše 
princip zasílání dat po počítačové síti. 
Vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 
Hardware a software 
► Složení současného počítače a 

principy fungování jeho součástí 
► Operační systémy: funkce, typy, 

typické využití 
► Komprese a formáty souborů 
► Fungování nových technologií 

kolem mě (např. smart technologie, 
virtuální realita, internet věcí, 
umělá inteligence) 

Sítě 
► Typy, služby a význam 

počítačových sítí 
► Fungování sítě: klient, server, 
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některé služby internetu. 
Diskutuje o cílech a metodách 
hackerů. 
Vytvoří myšlenkovou mapu prvků 
zabezpečení počítače a dat. 
Diskutuje, čím vším vytváří svou 
digitální stopu. 

switch, paketový přenos dat, IP 
adresa 

► Struktura a principy Internetu, 
datacentra, cloud 

► Web: fungování webu, webová 
stránka, webový server, prohlížeč, 
odkaz/URL 

► Princip cloudové aplikace (např. e 
mail, e-shop, streamování) 

Bezpečnost 
► Bezpečnostní rizika: útoky (cíle a 

metody útočníků), nebezpečné 
aplikace a systémy 

► Zabezpečení počítače a dat: 
aktualizace, antivir, firewall, 
zálohování a archivace dat 

Digitální identita 
► Digitální stopa: sledování polohy 

zařízení, záznamy o přihlašování a 
pohybu po internetu, sledování 
komunikace, informace o uživateli 
v souboru (metadata); sdílení a 
trvalost (nesmazatelnost) dat 

► Fungování a algoritmy sociálních 
sítí, vyhledávání a cookies 
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5.4. Člověk a jeho svět 

5.4.1. Člověk a jeho svět 

5.4.1.1. Prvouka 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení  

Vzdělávací oblast je v 1. – 3. r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu prvouka. 

Cíle jsou naplňovány prostřednictvím využívání vlastních zkušeností žáků. Učitel řídí vyučování tak, 

aby žáci docházeli k novým poznatkům zejména na základě vlastních činností a přímého pozorování. 

Žáci mohou různé věci a jevy pozorovat např. při řízených činnostech, na vycházkách, při pokusování, 

při zacházení s různými nástroji a předměty. Činnostní vyučování prvouce podněcuje aktivitu všech 

žáků. Průběžně a v souvislosti s různými vyučovacími předměty vedeme žáky k tomu, aby výsledky 

svých pozorování, zjištění a objevování zaznamenávali různými způsoby, tj. výtvarně i písemně.  

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

Charakteristické pro výuku prvouky v 1. období základního vzdělávání je její prolínání s učivem 

ostatních předmětů. Právě toto prolínání témat dává možnost vytváření mnoha malých projektů, které 

výuku obohatí a učivo spojí se životem kolem dětí. Výuku prvouky vhodně doplňují obrazy, 

videozáznamy, filmy, besedy, vycházky, exkurze atp. V každém ročníku se vyučuje 2 hodiny týdně. 

Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů: 

 Místo, kde žijeme – důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a 

regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků ( např. v dopravní výchově) 

 Lidé kolem nás – upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se 

základními právy a povinnostmi, se světem financí 

 Lidé a čas – orientace v dějích a čase 

 Rozmanitost přírody – poznávání proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé přírody 

 Člověk a jeho zdraví – základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první 

pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích. 

 

Výchovně vzdělávací cíle: 

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

 na základě činností a pozorování vytvářet nové představy o jednoduchých, chápání žáků 

dostupných ale podstatných věcech a jevech, které je obklopují doma, ve škole, v obci 

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

soudy, názory 

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

objevování souvislostí 

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

pozitivní vlastnosti žáků 

 dát žákům základní poučení o lidském těle a ochraně zdraví 

 naučit žáky cílevědomému osvojování základních hygienických návyků a návyků kulturních 
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 vést žáky k orientaci v problematice peněz a cen a odpovědnému spravování osobního 

rozpočtu 

 

V prvouce budou realizována tato průřezová témata: 

OSV – řešení problémů a rozhodovací dovednosti, mezilidské vztahy 

ENV – vztah člověka k životnímu prostředí, ekosystémy, základní podmínky života 

VDO – občanská společnost a škola a stát 

EGS -  Evropa a svět nás zajímá 

MKV – kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

 Nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně 

organizovat a řídit vlastní učení,  

 vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci,  

 vést žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků,  

 umožnit žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok,  

 na základě prožitku úspěchu vést žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního vzdělávání. 

Kompetence k řešení problémů 

 Vést žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učit je rozpoznávat a 

chápat problémy a nesrovnalosti,  

 ukázat žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je k jejich 

ověřování a srovnávání,  

 vést žáky k ověřování správnosti řešení problému. 

Kompetence komunikativní 

 Rozvíjet u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na 

lidskou společnost, přírodní jevy a historické události,  

 seznámit žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech (kroniky, 

encyklopedie, internet, učebnice, návody),  

 vést žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků.  

Kompetence sociální a personální 

 Vést žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání 

informací i zpracovávání výstupů v oblasti výstupů vlastivědného a přírodovědného charakteru,  

 předkládat žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich dodržování,  

 individuálním přístupem budovat sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj.  

Kompetence občanské 

 Na základě příkladů z historie vést žáky k respektování přesvědčení druhých lidí,  

 vést žáky k chápání základních vztahů v různých ekosystémech a souvisejících 

environmentálních problémů 

 ukázat žákům význam jednotlivých složek životního prostředí i prostředí jako celku. 
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Kompetence pracovní 

 Seznámit žáky s vlastnostmi některých materiálů,  

 poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vést žáky k jejich eliminaci,  

 naučit žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit jim hledat vlastní 

postup 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 

Oblast: 
Člověk a jeho svět 

Předmět: 
Prvouka 

Období: 
1. – 3. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

zná vztahy mezi rodinnými příslušníky 
/rodiče, děti, bratr, sestra, teta apod./, 
umí vyprávět o svém domově, bydlišti a 
okolí 

► Rodina 

1. 

VDO - Občanská 
společnost a škola – 
Výchova dem. Občana 
v rámci třídního 
kolektivu 
Výchova 
k samostatnosti, 
k seberealizaci, ke 
smyslu pro 
spravedlnost, 
odpovědnost 
 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá – 
poznávání evropských 
kultur 
 
MKV – Kulturní 
diference. Etnický 
původ – poznávání 
etnických skupin 
 
ENV – Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí - vztah 
člověka k prostředí, 
výchova k životnímu 
prostředí 

umí se vhodně chovat k ostatním 
spolužákům 

► Vztahy mezi lidmi 

orientuje se v čase – rok, měsíc, týden, 
den, hodina, umí vyjmenovat dny 
v týdnu, zná roční období a umí je 
charakterizovat, vyjmenovat měsíce, umí 
časově zařadit Vánoce a Velikonoce, 
zná ván. a velik. zvyky a tradice 

► Orientace v čase 

popíše změny v přírodě podle ročních 
období, reakce rostlin a živočichů na 
roční období 

► Živá příroda – rostliny, živočichové 

dodržuje základní hygienické návyky, 
zná základy životosprávy – výživa, 
vitamíny, odpočinek, spánek, pitný režim 
apod. Umí pojmenovat části lidského 
těla, zná názvy běžných onemocnění, ví, 
co dělat v případě úrazu 

► Péče o zdraví 

ví, co má dělat v případě ohrožení, umí 
zavolat pomoc, rozliší možná nebezpečí 
v nejbližším okolí 

► Osobní bezpečí, riziková místa a 
situace 

zná cestu do školy a zpět, zná pravidla 
silničního provozu 

► Pravidla silničního provozu, 
bezpečná cesta do školy 

umí bezpečně a správně chovat při 
mimořádných událostech 

► Bezpečnost 

zvládne dojít bezpečně a nejkratší 
cestou do školy a zpět, orientuje se ve 
škole a v blízkém okolí školy, ví, že ve 
škole a jejím okolí jsou místa, kde může 
docházet k úrazům 

► Osobní bezpečí, nebezpečné 
situace,  

 
 
 
 
 
 

MKV – Lidské vztahy – 
princip sociálního 
smíru 
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zná název obce a jejích částí, orientuje 
se v síti obchodů a služeb v nejbližším 
okolí, zná nejdůležitější telefonní čísla a 
umí telefonicky přivolat pomoc 

► Obec 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

uvede rozdíly mezi městským a 
vesnickým prostředím 

► Život ve městě a na vesnici 

rozlišuje základní i širší příbuzenské 
vztahy, charakterizuje rozdělení rolí 
v rodině, pojmenuje základní povinnosti 
a úkoly členů rodiny 

► Rodina 

orientuje se v povolání rodičů, umí 
vysvětlit, v čem spočívají některá 
povolání, zná běžně užívané výrobky, ví, 
k čemu slouží, pozná význam a potřebu 
nástrojů, přístrojů a zařízení v 
domácnosti 

► Pracovní činnosti lidí 

zná základní pravidla slušného chování 
v rodině a ve společnosti, umí slušně 
požádat o pomoc a poděkovat, projevuje 
toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem 
a nedostatkům 

► Vztahy mezi lidmi, principy 
demokracie, ohleduplnost, etické 
zásady 

VDO – Občan, 
občanská společnost a 
stát, občanská 
společnost a škola 
 
OSV – morální rozvoj 
– řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
 
MKV – Kulturní 
diference - vlastní 
kulturní zakotvení 
 
ENV – Ekosystémy 
/les, louka, pole, 
rybník/ 
 
ENV – Vztah člověka 
k prostředí /ochrana 
živ. prostředí/ 
 
ENV – Základní 
podmínky života 

orientuje se v čase – kalendářní rok, 
školní rok, týdny, dny, hodiny, minuty, 
rozlišuje minulost, přítomnost, 
budoucnost, denní režim dětí, práce a 
odpočinek 

► Orientace v čase, denní režim dne 

seznámí se s významnými rodáky obce 
a významnými postavami českých dějin, 
seznámí se s nejvýznamnějšími 
památkami v okolí bydliště 

► Kultura a historie obce 

charakterizuje roční období, pozoruje 
změny počasí, rostlin a zvířat v ročních 
obdobích 

► Živá příroda 

rozlišuje živou a neživou přírodu, pozná 
nejznámější rostliny a živočichy 
vyskytující se v obci a jejích okolí, 
vysvětlí rozdíly mezi dřevinami, bylinami 
a houbami, savci, ptáky, rybami, 
hmyzem 

► Příroda 

uplatňuje základní návyky osobní a 
intimní hygieny, rozpozná obvyklé 
příznaky běžných nemocí, dodržuje 
zásady podávání léků, uplatňuje zásady 
zdravého stravovacího a pitného režimu 

► Péče o zdraví, prevence nemocí a 
úrazů, první pomoc při drobných 
poraněních 

rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a 
trávení volného času 

►  Osobní bezpečí, krizové situace – 
vhodná a nevhodná místa pro hru 

uplatňuje základní pravidla bezpečného 
chování účastníka silničního provozu, 
jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a 
zdraví jiných 

► Pravidla silničního provozu, 
dopravní značky, předcházení 
rizikovým situacím v dopravě a 
v dopravních prostředcích- 
bezpečnostní prvky 
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zná správné a bezpečné chování při 
mimořádných událostech 

► Mimořádné události a rizika s nimi 
spojená, požáry ( příčiny a prevence 
vzniku požárů, ochrana a evakuace 
při požáru) 

orientuje se v místě svého bydliště, 
v okolí školy, v místní krajině, orientuje 
se v plánku obce 

► Orientace v obci 

3. 
OSV – sociální rozvoj 
– mezilidské vztahy 

zná název obce a jejích částí, seznámí 
se s význačnými orientačními body, 
historickými a památnými místy v obci 

► Obec 

rozlišuje různé pracovní činnosti, 
uvědomuje si jejich význam, pozná 
dobrou a špatnou práci, zhodnotí svůj 
režim dne a náplň volného času 

► Povolání a volný čas 

zná kulturu obce, 
zná základní údaje z historie a 
současnosti obce, zná některé lidové a 
místní zvyky a tradice 

► Obec 

neživá příroda – rozlišuje, pozoruje a 
popíše některé vlastnosti a změny látek 
– barva, chuť, rozpustnost, skupenství, 
hořlavost, rozlišuje přírodniny, lidské 
výtvory, suroviny 

► Vlastnosti a změny látek 

užívá vhodné pomůcky a umí změřit 
délku, čas, hmotnost, objem a teplotu 

► Vážení a měření 

3.  

živá příroda – rostliny: jmenuje 
podmínky k životu, zná dělení, části 
rostlin, houby. Živočichové – rozlišuje 
znaky života, stavbu těl – obratlovci, 
bezobratlí. Všímá si rozmanitosti života 
v přírodě, rovnováhy v přírodě, zajímá 
se o ochranu přírody 

► Živá příroda 

určí základní části lidského těla, včetně 
nejdůležitějších vnitřních ústrojí a 
orgánů, zná zásady péče o zdraví a 
zdravé výživy, seznámí se se správným 
výběrem a způsoby uchovávání potravin 

► Lidské tělo, zdravý životní styl, 
správná výživa a pitný režim, 
vhodná skladba stravy 

seznámí se s poskytováním první 
pomoci v modelových situacích, ovládá 
způsoby komunikace s operátory 
tísňových linek 

► První pomoc, přivolání pomoci 
v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví, čísla tísňového 
volání. 

zná pravidla bezpečného chování, 
nebezpečí šikany, rozezná nebezpečí 
komunikace prostřednictvím 
elektronických médií 

► Osobní bezpečí 

zná pravidla silničního provozu a 
uplatňuje je na silnici /chodec, cyklista/ 

► Znalosti pravidel silničního provozu 

 ví, jak se správně a bezpečně chovat při 
mimořádných událostech 

► Správné a bezpečné chování při 
mimořádných událostech, rizika 
ohrožení s nimi spojená – postup 
v případě ohrožení ( varovný signál, 
evakuace, zkouška sirén), 
integrovaný záchranný systém 
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5.4.1.2. Přírodověda 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení  

Vyučovací předmět se realizuje jako vyučovací hodina. Vyučovací předmět se vyučuje v časové dotaci 

1 hodiny týdně ve 4. ročníku a v časové dotaci 2 hodin týdně v 5. ročníku ( jedna hodina je 

disponibilní).  Výuka probíhá většinou ve třídě nebo v terénu. Součástí výuky předmětu jsou vycházky 

a exkurze. 

Výuka probíhá ve třídách daného ročníku, v počítačové nebo interaktivní učebně. 

Vyučovací předmět tvoří vzdělávací obory Lidé kolem nás, Rozmanitost přírody a Člověk a jeho 

zdraví. Ve vyučovacím předmětu si žáci osvojují dovednost pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a 

děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti, utváří si prvotní ucelený obraz světa. Žáci poznávají sebe i 

své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se 

složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy 

lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich a chránit je. Učí se 

vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy a reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. 

Důležitým prostředkem je vlastní prožitek žáků. Žáci se učí vnímat základní vztahy ve společnosti, 

porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům ( včetně situací ohrožení), učí 

se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. 

Ve vzdělávacím oboru Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování 

a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, 

vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Seznamují se se základními právy a 

povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální 

problémy). Oblast se zaměřuje na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí 

přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot současné 

demokratické Evropy, včetně kolektivní obrany. 

Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů, včetně činností armády a ukazuje 

možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života 

Ve vzdělávacím oboru Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde 

vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. 

Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o 

proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti 

na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a 

k trvale udržitelnému rozvoji. 

Ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání 

člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají zdraví 

jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Seznamují se s tím jak se člověk vyvíjí a mění od 

narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, 

výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci 

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

mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Osvojují si bezpečné 

chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí ohrožujících 

zdraví jedinců i skupin obyvatel.. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné 
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pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové situace důležitá hodnota v životě 

člověka. 

Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především 

tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd. 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

ENV – základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

 

Vzdělávání v daném vyučovacím předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 

že vede žáka k: 

 utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

 odpovědnému spravování osobního rozpočtu 

 rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných 

skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech 

 poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na 

základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění 

povinností a společných úkolů 

 samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a 

bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím 

elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů) 

 utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního 

uplatnění při jejich přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu 

prostředí ochraně 

 objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět 

 poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného 

rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a 

bezpečnosti druhých 

 poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení 

 poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých 

situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně 

chování při mimořádných událostech. 
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Oblast: 
Člověk a jeho svět 

Předmět: 
Přírodověda 

Období: 
4. - 5. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

Žák objevuje a zjišťuje propojenost 
prvků živé a neživé přírody, princip 
rovnováhy přírody a nachází souvislosti 
mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

► Rozmanitost přírody 
► 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 

► Nerosty a horniny, půda - některé 
hospodářsky významné horniny a 
nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její 
význam 

4.-5. 

EV- lidské aktivity a 
problémy živ. prostředí 
(znečišťování vody, 
vzduchu, půdy) 
 
 
 
 

Žák vysvětlí základní pohyby Slunce a 
Země ve sluneční soustavě (rotace 
Země kolem nakloněné osy, oběh Země 
kolem Slunce) ► Vesmír a Země - sluneční soustava, 

den a noc, roční období 
 

Žák vysvětlí důvod střídání dne a noci 
na Zemi, střídání ročních období a 
důvody měnících se délek dne a noci v 
průběhu roku 

Žák zkoumá přírodní společenstva (les, 
v blízkosti lidských obydlí, pole, louku a 
ve vodě v blízkosti vody) v okolí obce a 
zdůvodní podstatné vzájemné vztahy 
mezi organismy  

► Rostliny, houby, živočichové - znaky 
života, životní potřeby a projevy, 
průběh a způsob života, výživa, 
stavba těla u některých 
nejznámějších druhů, význam v 
přírodě a pro člověka 

► Životní podmínky - rozmanitost 
podmínek života na Zemi; význam 
ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a 
živočišstva na Zemi; podnebí a 
počasí 

► Rovnováha v přírodě - význam, 
vzájemné vztahy mezi organismy, 
základní společenstva 

► Ohleduplné chování k přírodě a 
ochrana přírody - odpovědnost lidí, 
ochrana a tvorba životního prostředí, 
ochrana rostlin a živočichů, likvidace 
odpadů, živelné pohromy a 
ekologické katastrofy 
 

EV - zákl. podmínky 
života (světlo, teplo, 
voda, vzduch, živiny) 
 
 
 
 
 
 
 
EV - vztah člověka 
k prostředí (ohleduplné 
chování k přírodě a 
ochrana přírody, 
ochrana a tvorba 
životního prostředí, 
ochrana rostlin a 
živočichů, likvidace 
odpadů, živelné 
pohromy a ekologické 
katastrofy, rizika vzniku 
mimořádných událostí 

Žák porovnává na základě pozorování 
základní projevy života na konkrétních 
organismech, prakticky třídí organismy 
do známých skupin (rozdělení rostlin a 
živočichů), využívá k tomu i jednoduché 
klíče a atlasy 

Žák zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, 
které mohou prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo poškozovat, 
založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí 
výsledky pokusu 

Žák Využívá poznatky o lidském těle 
k podpoře vlastního zdravého způsobu 
života 

Člověk a jeho zdraví 
► Lidské tělo - stavba těla, základní 

funkce a projevy, životní potřeby 
člověka, pohlavní rozdíly mezi 
mužem a ženou, základy lidské 
reprodukce, vývoj jedince 

 

 



  

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 92 (celkem 201)  

Žák rozlišuje jednotlivé etapy lidského 
života a orientuje se ve vývoji dítěte před 
a po jeho narození 

Žák účelně plánuje svůj čas pro učení, 
práci, zábavu a odpočinek podle 
vlastních potřeb s ohledem na 
oprávněné nároky jiných osob 

► Péče o zdraví – zdravý životní styl, 
denní režim, správná výživa, výběr 
a způsoby uchovávání potravin, 
vhodná skladba stravy, pitný režim, 
pohybový režim, zdravá strava; 
nemoc,; nemoci přenosné a 
nepřenosné, ochrana před infekcemi 
přenosnými krví (hepatitida, 
HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění, 
prevence nemocí a úrazů, první 
pomoc, úrazová zábrana; při 
drobných poraněních, osobní, intimní 
a duševní hygiena – stres a jeho 
rizika; reklamní vlivy 

► Návykové látky a zdraví - návykové 
látky, hrací automaty a počítače, 
závislost, odmítání návykových látek, 

► nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií 

► Osobní bezpečí, krizové situace – 
vhodná a nevhodná místa pro hru, 
bezpečné chování v rizikovém 
prostředí, označování nebezpečných 
látek, bezpečné chování v silničním 
provozu, dopravní značky; 
předcházení rizikovým situacím 
v dopravě a v dopravních 
prostředcích (bezpečnostní prvky), 
(šikana, týrání, sexuální z a jiné 
neužívání atd.), brutalita a jiné formy 
násilí v médiích,  

► přivolání pomoci v případě ohrožení 
fyzického a duševního zdraví – služby 
odborné pomoci, čísla tísňového 
volání, správný způsob volání na 
tísňovou linku, mimořádné události a 
rizika ohrožení s nimi spojená – 
postup v případě ohrožení (varovný 
signál, evakuace, zkouška sirén); 
požáry (příčiny a prevence vzniku 
požárů, ochrana a evakuace při 
požáru); integrovaný záchranný 
systém 
 

4.-5.  

Žák uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v 
modelových situacích simulujících 
mimořádné události ; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí 
odpovídající závěry pro své chování jako 
chodec a cyklista 

Žák předvede v modelových situacích 
osvojené jednoduché způsoby odmítání 
návykových látek 

Žák uplatňuje základní dovednosti a 
návyky související s podporou zdraví a 
jeho preventivní ochranou 

Žák rozpozná život ohrožující zranění; 
ošetří drobná poranění a zajistí 
lékařskou pomoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 93 (celkem 201)  

5.4.1.3. Vlastivěda 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení  

Vyučovací předmět se realizuje jako vyučovací hodina. Vyučovací předmět se vyučuje v časové dotaci 

2 hodiny týdně ve 4. ročníku (z toho jedna hodina disponibilní )a v časové dotaci 2 hodin týdně 

v 5. ročníku ( opět 1 disponibilní hodina ). 

Výuka probíhá většinou ve třídě nebo v terénu. Součástí výuky předmětu jsou vycházky a exkurze. 

Výuka probíhá ve třídách daného ročníku. 

Vyučovací předmět tvoří vzdělávací obory Místo, kde žijeme a Lidé a Čas. Ve vyučovacím předmětu si 

žáci osvojují dovednost pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a 

souvislosti, utváří si prvotní ucelený obraz světa. Žáci poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně 

se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a 

vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, 

soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Učí se vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy a 

reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. Důležitým prostředkem je vlastní prožitek žáků. 

Ve vzdělávacím oboru Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a 

souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Důraz je kladen 

na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých 

zkušeností žáků. 

Ve vzdělávacím oboru Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas 

měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci 

vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o 

minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

OSV – sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, poznávání lidí, mezilidské vztahy, 

kooperace,hodnoty, postoje, praktická etika 

VDO – principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování, občan, občanská společnost a 

stát, formy participace občanů v politickém životě 

EGS – objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané 

MKV – lidské vztahy, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity 

ENV – ekosystémy, vztah člověka k prostředí 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

 

Vzdělávání v daném vyučovacím předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 

že vede žáka k: 

 utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

 orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a 

kulturních informací 
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 rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných 

skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech vytvořených a 

přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů 

 samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a 

bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své 

jedinečnosti (možností a limitů) 

 přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 

 objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět 

 

 

Oblast: 
Člověk a jeho svět 

Předmět: 
Vlastivěda 

Období: 
4. - 5. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

Žák určí polohu obcí Tupesy, Břestek a 
Zlechov v České republice, ve Zlínském 
kraji, v západní části okresu Uherské 
Hradiště 

► Místo, kde žijeme 
► Domov - prostředí domova, orientace 

v místě bydliště 
► Škola - prostředí školy, činnosti ve 

škole, okolí školy, bezpečná cesta do 
školy, riziková místa a situace 

► Obec (město), místní krajina - její 
části, poloha v krajině, minulost a 
současnost obce (města), význačné 
budovy, dopravní síť 

► Okolní krajina (místní oblast, region) 
► Zemský povrch a jeho tvary, vodstvo 

na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva 
a živočichů, vliv krajiny na život lidí, 
působení lidí na krajinu a životní 
prostředí, orientační body a linie, 
světové strany 

4.-5. 

OSV – sebepoznání a 
sebepojetí,seberegula
ce 
 
 
 
 

Žák určí sever, jih, východ, západ, 
severozápad, severovýchod, jihovýchod 
a jihozápad pomocí buzoly nebo bez ní 
(dle kostela, mraveniště, větví stromu, 
struktury letokruhů na pařezech atd. 

Žák určí světové strany podle mapy 

Žák orientuje se podle nich a řídí se 
podle zásad bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě 

Žák vyhledává objekty na mapě ČR, 
Evropy  

Žák rozliší mapy vlastivědné, turistické, 
dějepisné atd. 

Žák vyhledá typické regionální 
zvláštnosti přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam  

► Regiony ČR - Praha a vybrané oblasti 
ČR, surovinové zdroje, výroba, služby 
a obchod 

► Naše vlast - domov, krajina, národ, 
základy státního zřízení a politického 
systému ČR, státní správa a 
samospráva, státní symboly, armáda 
ČR 

► Mapy obecně zeměpisné a tematické 
- obsah, grafika, vysvětlivky 

EGS –objevujeme 
Evropu a svět, jsme 
Evropané 
 
 
VDO-občan, obč. 
společnost a stát 
 

Žák porovná způsob života a přírodu v 
naší vlasti i jiných zemích 

Žák rozlišuje úřad prezidenta republiky, 
parlament, vládu, ministerstva a 
zastupitelstva a jejich význam 

Žák 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) 

► Lidé kolem nás 
► Rodina - postavení jedince v rodině, 

role členů rodiny, příbuzenské a 
mezigenerační vztahy, život a funkce 
rodiny, práce fyzická a duševní, 
zaměstnání 

OSV- mezilidské 
vztahy, hodnoty, 
postoje, praktická etika 
 
MKV-lidské vztahy, 
multikulturalita 
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Žák projevuje toleranci k přirozeným 
odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich 
přednostem i nedostatkům. 
 

► Soužití lidí - mezilidské vztahy, 
komunikace, obchod, firmy, zájmové 
spolky, politické strany, církve, pomoc 
nemocným, sociálně slabým, 
společný „evropský dům“, principy 
demokracie 

► Chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla 
slušného chování, ohleduplnost, 
etické zásady, zvládání vlastní 
emocionality; rizikové situace; 
rizikové chování, předcházení 
konfliktům 

► Hmotný a nehmotný majetek; 
rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; 
hotovostní a bezhotovostní forma 
peněz, způsoby placení; banka jako 
správce peněz, úspory, půjčky 

► Povinnosti žáků školy, protiprávní 
jednání a korupce  

► Kultura - podoby a projevy kultury, 
kulturní instituce, masová kultura a 
subkultura 

► globální problémy přírodního 
prostředí 

 
OSV-poznávání lidí, 
kooperace  
MKV- princip 
sociálního smíru a 
solidarity 
 

Žák rozpozná ve svém okolí jednání a 
chování, která se už tolerovat nemohou  

Žák rozlišuje základní formy 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 

VDO-principy 
demokracie jako formy 
vlády a způsobu 
rozhodování 
VDO- formy 
participace občanů 
v politickém životě 

Žák pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů 
mezi ději a mezi jevy 

► Lidé a čas 
► Orientace v čase a časový řád - 

určování času, čas jako fyzikální 
veličina, dějiny jako časový sled 
událostí, kalendáře, letopočet, 
generace, režim dne, roční období 

► Současnost a minulost v našem 
životě - proměny způsobu života, 
bydlení, předměty denní potřeby, 
průběh lidského života  

► Regionální památky - péče o 
památky, lidé a obory zkoumající 
minulost báje, mýty, pověsti - 
minulost kraje a předků, domov, vlast, 
rodný kraj 

ENV-vztah člověka 
k prostředí, 
ekosystémy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žák zdůvodní základní význam knihoven 
a sbírek muzeí a galerií pro pochopení 
minulosti a využívá nejrůznější 
informace z dostupných zdrojů 

Žák srovnává a hodnotí na vybraných 
ukázkách způsob života a práce předků 
na našem území v hlavních dějinných 
obdobích 
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5.5. Člověk a společnost 

5.5.1. Dějepis 

5.5.1.1. Dějepis 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení  

Předmět dějepis je zařazen jako předmět povinný s časovou dvouhodinovou týdenní dotací  v 6.,7.,9, 

v 8. ročníku je 1 hodina týdně. ročníku. Pro výuku není zřízena odborná učebna.   

 

Vzdělávání v předmětu dějepis 

 umožňuje žákům seznámit se s hlavními dějepisnými obdobími vývoje lidstva, událostmi a 

osobnostmi, dějinami kultury a techniky 

 klade důraz na hlubší poznání dějin vlastního národa v kontextu s vývojem Evropy 

 umožňuje poznat jednotlivá historická období, pochopit vzájemné vztahy dějin národa, regionu 

a rozvíjí samostatné i kritické myšlení 

 vede k zájmu o současnost a minulost vlastního národa a uvědomování si sounáležitost s 

evropskou kulturou 

 učí orientaci v historických faktech a současně k utváření vlastního hodnotového systému a 

k jeho obhajobě 

 vede k uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, 

rizikových i mimořádných událostech i poznávání otázek obrany státu 

 pomáhá žákům orientovat se v aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě, k rozvíjení zájmu 

o veřejné záležitosti 

Formy a metody práce 

 individuální práce, frontální výuka, práce ve skupinách, projektové vyučování, interaktivní 

výuka 

 práce s informacemi, vyhledávání a třídění, prezentace 

 práce s učebnicí, encyklopedií, historickými mapami, historickými dokumenty, odbornou 

literaturou, historickou beletrií, práce s rozhlasovými a televizními programy 

 exkurze, beseda 

 

Předmětem se prolínají průřezová témata:  

ENV – vztah člověka k prostředí,  

MKV – etnický původ, multikulturalita, kulturní diference, princip sociálního smíru a solidarity 

MDV – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

VDO – Principy demokracie jako formy vlády a způsob rozhodování, formy participace občanů v 

politickém životě, občan, občanská společnost a stát, principy demokracie jako formy vlády a způsobu 

rozhodování 

EGS – Jsme Evropané 
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Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k učení  

 žák chápe  probírané oblasti v historickém kontextu 

 žák vyhledává a třídí informace o probíraných oblastech podle zadaných kritérií 

 žák se seznámí a operuje s obecně užívanými pojmy, znaky a symboly, uvádí věci 

do souvislostí 

 žák propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si 

vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy 

 zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů 

 vedení žáků k užívání správné terminologie a symboliky 

 vedení žáků k zamyšlení nad historickým vývojem 

 vedení žáků k využívání výpočetní techniky 

Kompetence k řešení problémů 

 žák vyhledává informace vhodné k řešení problému,  využívá získané vědomosti a dovednosti 

 žák samostatně volí vhodné způsoby k řešení problému 

 žák vnímá společenské problémy v jejich historickém vývoji 

 žák při řešení problémů nalézá paralely s historií, svá řešení posuzuje z více společenských 

aspektů 

 učitel zařazuje aktivity, které umožňují různé způsoby řešení 

 používá metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením 

 vede žáky ke kritickému myšlení 

Kompetence komunikativní 

 žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky logicky, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i 

ústním projevu 

 zapojuje se do diskuse, dokáže obhájit svůj názor, vhodně argumentuje 

 porozumí různým typům textů, dokumentů a obrazových materiálů 

 dokáže vyslechnout odlišný názor a zabývat se jím 

 osvojí si postupy při užívání informačních a komunikačních technologií a naučí se je využívat 

 učitel vede žáky k přesnému a výstižnému vyjadřování 

 zařazuje diskuzi ve výuce, důraz je kladen na věcnou a kultivovanou argumentaci 

 vede žáky k práci s různými typy textů a k využívání informačních a komunikačních technologií 

Kompetence sociální a personální  

 žák účinně spolupracuje ve skupině  

 chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení úkolu v malé skupině i v celé třídě 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

 učitel vytváří příznivé klima třídy, trvá na dodržování zásad slušného chování 

 dodává žákům sebedůvěru 

Kompetence občanské 

 žák respektuje názory a hodnoty druhých lidí 

 odmítá násilí jakožto cestu k řešení problému 

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
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 respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví 

 projevuje pozitivní postoj k historickému dědictví, uměleckým dílům, kultuře… 

 učitel vede žáky k toleranci k druhým 

 motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních 

 pěstuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví 

Kompetence pracovní 

 žák dodržuje pravidla, plní své povinnosti 

 využívá svých znalostí v běžné praxi 

 využívá svých znalostí v běžné praxi 

 učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality práce 

 vést žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví  

 vést žáky k využívání znalostí v běžné praxi 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 upozorňovat, jak předcházet ohrožujícím situacím 

 vést k pochopení významu digit. technologií pro lidstvo 

 upozorňovat na nutnost etického jednání při komunikaci 
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Oblast: 
Člověk a společnost 

Předmět: 
Dějepis 

Období: 
6. - 9. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

uvede konkrétní příklady důležitosti a 
potřebnosti dějepisných poznatků. ► historie, archeologie, PVH, 

historické prameny hmotné a 
nehmotné, muzea, archivy, 
knihovny, galerie 

6. 

ENV - Vztah člověka 
k prostředí 
 

uvede příklady zdrojů informací o 
minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou 
tyto zdroje shromažďovány 

orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v 
chronologickém sledu. 

► práce s časovou osou, orientace na 
časové ose, přiřazování dějů 
k časové ose 

charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní 
kulturu. 

► vývoj člověka -  lovec, zemědělec  
neolitická revoluce, dělba práce, 
vývoj náboženských představ 

objasní význam zemědělství, 
dobytkářství a zpracování kovů pro 
lidskou společnost. 

► faktory, které ovlivňují vývoj 
společnosti (poloha, podnebí…) 

uvede příklady archeologických kultur na 
našem území. 

► doba kamenná, doba bronzová,  
doba železná, Keltové 

rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých 
zemědělských civilizací. 

► předpoklady vzniku starověkých 
států, starověké civilizace - 
Mezopotámie, Egypt, Čína, Indie 

VDO – občan, 
občanská společnost a 
stát 

uvede nejvýznamnější typy památek, 
které se staly součástí světového 
kulturního dědictví. 

► vývoj starověké kultury a 
vzdělanosti, olympijské hry, antická 
tragedie a komedie,  „sedm divů 
světa“ 

EGS - Jsme Evropané 

demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti 
antiky důležité pro evropskou civilizaci, 
zrod křesťanství a souvislost s 
judaismem. 

► antické Řecko - Athény, Sparta, 
Řecko-perské války, Alexandr 
Veliký, helénismus 

► antický Řím - republika, císařství, 
pozdní císařství 

► formy vlády ve starověkých státech 
► vznik křesťanství 

 

porovnává formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých 
státech a vysvětlí podstatu antické 
demokracie. 
popíše podstatnou změnu evropské 
situace, která nastala v důsledku 
příchodu nových etnik, christianizace a 
vzniku států. 

► stěhování národů, vznik a vývoj raně 
středověkých státních útvarů 

► křesťanství, jeho šíření, křesťanská 
církev 

► kultura ranného středověku,  další 
významná náboženství středověku 

6.-7. 

MKV - Multikulturalita 

porovná základní rysy západoevropské, 
byzantsko- slovanské a islámské kulturní 
oblasti. 

vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi 
světskou a církevní mocí, vztah 
křesťanství ke kacířství a jiným 
věroukám. 

objasní situaci Velkomoravské říše a 
vnitřní vývoj českého státu a postavení 
těchto státních útvarů v evropských 
souvislostech. 

► první státní útvary na našem území 
v 9. - 10. století 

7. 
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ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady 
románské a gotické kultury. 

► středověká společnost 
► proměna středověké krajiny, rozvoj 

středověkých měst 
► románský sloh, kultura a vzdělanost 
► gotický sloh, kultura a vzdělanost 

7. 

EGS - Jsme Evropané  
vymezí význam husitské tradice pro 
český politický a kulturní život 
 

► český stát v době husitského hnutí 

vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu 
církve včetně reakce církve na tyto 
požadavky. 

► renesance, humanismus, stav a 
vývoj středověké společnosti,  
reformace, protireformace 

popíše a demonstruje průběh 
zámořských objevů, jejích příčiny a 
důsledky. 

► předpoklady ZO, průběh ZO, 
důsledky ZO pro Evropu 

MKV - Kulturní 
diference 

objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy rozdělené do řady 
mocenských a náboženských center a 
jeho postavení uvnitř habsburské 
monarchie. 

► Přemyslovci, Lucemburkové, 
Jagellonci a Habsburkové na 
českém trůně 

objasní příčiny a důsledky vzniku 
třicetileté války a posoudí její důsledky. 

► třicetiletá válka 
► české země za třicetileté války 
► české země a Evropa po třicetileté 

válce  
7.-8. 

 
rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich 
představitele a příklady významných 
kulturních památek. 

► Baroko 
► Baroko v českých zemích 

na příkladech evropských dějin 
konkretizuje absolutismus, konstituční 
monarchii, parlamentarismus 

► absolutismus, osvícenský 
absolutismus 

► anglická revoluce 
► absolutismus ve Francii,  Rusku, 

Prusku a habsburské říši 

8. 

VDO - Formy 
participace občanů v 
politickém životě,  
občan, občanská 
společnost a stát 
 
EGS - Jsme Evropané 

vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných 
zemích a u nás, které charakterizují 
modernizaci společnosti. 

► industrializace a její důsledky pro 
společnost, vznik moderní vědy 

► sociální a kulturní poměry 18. a 19. 
století 

objasní souvislost mezi událostmi 
francouzské revoluce a napoleonských 
válek na jedné straně a rozbití starých 
společenských struktur v Evropě na 
straně druhé. 

► Velká francouzská revoluce a 
napoleonské období, jejich vliv na 
Evropu a svět 

► změna společenské struktury 
společnosti v Evropě 

porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v 
souvislosti s národními hnutími 
vybraných evropských národů 

► české národní obrození 
► revoluční rok 1848 v Evropě a u nás 
► národně osvobozenecké hnutí 

v Evropě a ve světě 

 

charakterizuje emancipační úsilí 
významných sociálních skupin, uvede 
požadavky formulované ve vybraných 
evropských revolucích. 

► vznik a vývoj USA, vývoj v západní 
Evropě, sjednocení Itálie a 
Německa, Balkán 

 

na vybraných příkladech demonstruje 
základní politické proudy. 

► vznik Rakousko- Uherska, vznik 
občanské společnosti - hnutí, spolků 
a nových politických stran 

► konservatismus, liberalismus, 
demokratismus a socialismus, 
občanská práva 

8.-9. 

VDO - Principy 
demokracie jako formy 
vlády a způsobu 
rozhodování 
 



  

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 101 (celkem 201)  

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. 

► kolonialismus, konflikty mezi 
velmocemi, průmyslová revoluce 

► příčiny vzniku 1. světové války, 
► První světová válka 
► politické, sociální a kulturní důsledky 

válek 

8.-9. 

MKV - Kulturní 
diference 
 
 

na příkladech demonstruje zneužití 
techniky ve světových válkách a jeho 
důsledky. 

rozpozná klady a nedostatky 
demokratických systémů. 

► Demokracie x totalitní režimy 
► mezinárodně politická a 

hospodářská situace ve 20. a 30. 
letech; totalitní systémy -
komunismus, fašismus, nacismus - 
důsledky pro Československo a 
svět  

► druhá světová válka, průběh a 
politické, mocenské a ekonomické 
důsledky války 

► antisemitismus, rasismus, holocaust, 
boj za lidská práva 

9. 

MKV - Princip 
sociálního smíru a 
solidarity 
Etnický původ 
 
 
VDO – Občan, 
občanská společnost a 
stát 
- Formy participace 
občanů v politickém 
životě 
 
 
 
 
 
 
MDV - interpretace  
vztahu mediálních 
sdělení a reality 

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. 

na příkladech vyloží antisemitismus, 
rasismus a jejich nepřijatelnost z 
hlediska lidských práv. 

zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a její vnitřní 
sociální, politické, hospodářské a 
kulturní prostředí 

► vznik Československa a jeho 
politický, ekonomický a kulturní 
vývoj do roku 1948 

vysvětlí příčiny a důsledky vzniku 
bipolárního světa, uvede příklady 
střetávání obou bloků. ► Evropa a svět po II.světové válce 

► studená válka, rozdělení světa do 
vojenských bloků - supervelmoci; 
politické, hospodářské, sociální a 
ideologické soupeření 

vysvětlí a na příkladech doloží 
mocenské a politické důvody 
euroatlantické, hospodářské a vojenské 
spolupráce. 

posoudí postavení rozvojových zemí. 
► 60. a 70. léta ve světě, rozpad 

koloniálního systému 

prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa 

► vývoj Československa od roku 1945 
do r. 1989 

► revoluce 1989, vznik České 
republiky a jeho postavení ve světě 

► problémy současného světa 
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5.5.2. Výchova k občanství 

5.5.2.1.  Občanská výchova 

Obsahové, časové a organizační vymezení  

Předmět občanská výchova je vyučován jako samostatný předmět v 6.každém ročníku druhého 

stupně s časovou dotací 1 hodina týdně. Tento předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a 

společnost – výchova k občanství a úzce souvisí s výukou dějepisu. Zaměřuje se na utváření 

pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu 

okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována, včetně 

kolektivní obrany. Tato vzdělávací oblast přispívá také k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení 

pravidel chování při běžných rizikových situacích i při mimořádných událostech. Výchova k občanství 

seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem a rozvíjí jejich 

orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů, včetně 

činností armády, a ukazuje možné způsoby zapojení do občanského života. 

Výuka probíhá převážně ve třídě, podle potřeby v dramatické učebně, učebně PC, knihovně, v terénu. 

 

Vzdělávání v předmětu občanská nauka:                   

 zajistí postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků, orientaci ve významných 

událostech společenského života 

 utváří vztahy žáků ke skutečnosti 

 formuje vnitřní postoje žáků k důležitým oblastem lidského života 

 formuje vědomí odpovědnosti za vlastní život 

 vede k sebepoznávání a seberozvíjení 

 směřuje žáka k uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, 

rizikových i mimořádných událostech i poznávání otázek obrany státu 

 orientuje žáka v aktuálním dění v ČR, EU  

 vede žáka k orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního       

( rodinného) rozpočtu s ohledem na měnící se životní situaci 

Formy a metody práce 

 vyučovací hodina - skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu 

 samostatná práce, soutěže, testy, dramatizace, projektové vyučování, výukové programy,  

video 

 exkurze, beseda 

Předmětem se prolínají průřezová témata:  

OSV – rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena, poznávání lidí, 

mezilidské vztahy, komunikace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, 

praktická etika 

VDO -  občanská společnost a škola, občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v 

politickém životě, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

EGS -  Evropa a svět nás zajímá 

MKV - kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru a 

solidarity 
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ENV -  lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MDV – vnímání autora mediálních sdělení, tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané 

poznatky do širších celků, nalézají souvislosti 

 žáci získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují z nich závěry 

 učitel vede žáky k ověřování důsledků svého jednání 

 používá metody, při kterých docházejí žáci k objevům, řešením a závěrům  

 zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

Kompetence k řešení problémů 

 žáci tvořivě přistupují k řešení problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi a umí 

nalézt řešení 

 žáci umí kriticky myslet a jsou schopni hájit svá rozhodnutí 

 kladení otevřených otázek 

 volný přístup k pomůckám            

Kompetence komunikativní 

 žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně  

 žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují 

 žáci komunikují na odpovídající úrovni 

 žáci umí využívat ke komunikaci vhodné technologie  

 učitel projevuje zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků 

 vede  žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 

 podněcuje žáky k argumentaci, vytváří příležitosti a prostor pro komunikaci mezi žáky 

Kompetence sociální a personální 

 žáci umí spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchají a pomáhají,  

 žáci upevňují dobré mezilidské vztahy  

 žáci umí hodnotit svoji práci i práci ostatních 

 učitel hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

 vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 

Kompetence občanské 

 žáci znají legislativu a obecné morální zákony a dodržují je 

 žáci respektují názory ostatních 

 žáci si formují volní a charakterové rysy 

 žáci se zodpovědně rozhodují podle dané situace 

 učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů 

Kompetence pracovní 

 žáci jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 
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 učitel dodává žákům sebedůvěry, napomáhá podle potřeby při cestě žáka ke správnému řešení, 

vede ke správnému způsobu používání pomůcek, techniky a vybavení 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 upozorňovat, jak předcházet ohrožujícím situacím 

 vést k pochopení významu digit. technologií pro lidstvo 

 upozorňovat na nutnost etického jednání při komunikaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 105 (celkem 201)  

Oblast: 
Člověk a společnost 

Předmět: 
Občanská výchova 

Období: 
6. - 9. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

chová se šetrně ke kulturním památkám 
a přírodním objektům 

► rok v jeho proměnách a slavnostech 
(kalendář, letopočty, svátky) 

► domov a rodina (rodina, její funkce, 
náhradní rodinná péče, hospodaření 
domácnosti) 

► naše vlast, pojem vlasti a 
vlastenectví (pověsti o počátcích 
českého národa, slavní předkové, 
mateřský jazyk), zajímavá a 
památná místa, státní symboly, 
státní svátky 

► obec, region, země (radnice, obecní 
zastupitelstvo, Praha, národnostní 
menšiny) 

► kulturní život – rozmanitost 
kulturních projevů 

6. 

OSV – rozvoj 
schopností poznávání, 
sebepoznávání,psycho
hygiena, mezilidské 
vztahy, řešení 
problémů, praktická 
etika, poznávání lidí 
MDV – práce v 
realizačním týmu 
MKV – etnický původ, 
solidarita 
VDO – občanská 
společnost a škola 

sestaví jednoduchý rozpočet 
domácnosti, uvede hlavní příjmy a 
výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové 
příjmy a výdaje, zváží nezbytnost výdajů 
v hospodaření domácnosti 

 
 
objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání 

rozliší projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu 
přiměřeně uplatňuje svá práva a 
respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany 
lidských práv a svobod, rozumí 
povinnostem občana při zajišťování 
obrany státu  

► rodina, národ, vlast (nižší formy 
lidského společenství, státní 
symboly), státní občanství ČR, 
Ústava, obrana státu 

► majetek a vlastnictví (druhy majetku, 
vlastnictví, spoluvlastnictví) 

► peníze –  
► hospodaření- rozpočet domácnosti, 

úspory, investice, úvěry, splátkový 
prodej, leasing 

► kultura a její rozvíjení (umělecké 
slohy, kulturní instituce)  

► stát a právo (historické typy států, 
volby, státní moc 

► Principy demokracie 

7. 

MKV – kulturní 
diference, lidské 
vztahy, podpora 
multikulturality 
 
ENV –lidské aktivity a 
vztah k životnímu 
prostředí 
 
VDO – občan, 
občanská společnost, 
stát 

rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, 
a způsoby jejich ochrany, uvede příklady 

objasní princip vyrovnaného, 
schodkového a přebytkového rozpočtu 
domácnosti  

na příkladech ukáže vhodné využití 
různých nástrojů hotovostního a 
bezhotovostního placení, uvede příklady 
použití debetní a kreditní platební karty, 
vysvětlí jejich omezení 

rozlišuje nejčastější typy a formy států a 
na příkladech porovná jejich znaky 
rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a 
institucí, uvede příklady institucí a 
orgánů, které se podílejí na správě obcí, 
krajů a států 

vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokrat. státech a uvede příklady, jak 
mohou výsledky voleb ovlivňovat 
každodenní život občanů 
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uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace  v různých životních 
situacích 

 

 

 

► člověk hledající sám sebe (role 
člověka ve společnosti, charakter, 
svědomí, vůle) 

► vnitřní svět člověka 
► člověk a předpoklady soužití (lidská 

práva, problémy v oblasti lidských 
práv) 

► člověk a předpoklady harmonického 
soužití se světem (člověk poznává 
svět) 

► lidská setkání – přirozené a sociální 
rozdíly mezi lidmi 

► vztahy mezi lidmi, mezilidská 
komunikace¨ 

► zásady lidského soužití – morálka a 
mravnost 

 
 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VDO - občanská 
společnost a škola, 
společnost a stát 
 
VDO -formy 
participace občanů v 
politickém životě,  
principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 
 
MKV - etnický původ, 
princip solidárního 
smíru a solidarity 
 
MDV - vnímání autora 
mediálních sdělení, 
tvorba mediálního 
sdělení 
 
OSV – mezilidské 
vztahy 

objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, 
vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 
 
 

kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 
chování a jednání 

objasní potřebu tolerance ve 
společnosti, respektuje kulturní 
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování i myšlení lidí, zaujímá 
tolerantní postoj k menšinám 

rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobií a extremistické projevy v 
chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti 
všem projevům lidské nesnášenlivosti 

posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných 
cílů, objasní význam vůle při 
dosahování cílů a překonávání 
překážek 

popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet 
osobní přednosti, překonávat osobní 
nedostatky a pěstovat zdravou 
sebedůvěru 

objasní výhody demokrat. způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů 

► Smysl společenství ( mýtus a 
náboženství, citový život člověka) 

9. 

OSV – komunikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VDO – občan, 
občanská společnost a 
stát 

► Občanská společnost ( ústava, 
právní řád,občanství, samospráva) 

► Právní řád ČR 
► Protiprávní jednání včetně korupce 
► Právo v každodenním životě, 

základní práva spotřebitele 
► Občan v právních a ekonomických 

vztazích (podnikání, výroba, státní 
rozpočet, trh) 

► Banky a jejich služby – aktivní a  
pasivní operace, úročení, pojištění, 
produkty finančního trhu po 
investování a získávání prostředků 

► Rozpočet státu, typy rozpočtu a 
jejich odlišnosti, význam daní 

 
 
 
 
 

objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů (vlastnictví, pracovní poměr, 
manželství) 

uvede příklady některých smluv 
upravujících občansko právní vztahy 
(osobní přeprava, koupě, zhotovení, 
oprava, úprava či pronájem věci) 

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 
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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 

 
 
 
 
► Princip tržního hospodářství – 

nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, 
inflace, formy podnikání 

► Evropská integrace – podstata, 
význam, výhody, EU a ČR 

 
 
 9. 

EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 
 
MKV – lidské vztahy, 
podpora multikulturality 
 
ENV – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 
 
MDV – fungování a vliv 
médií ve společnosti 

rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí 
příjmy státu a do kterých oblastí stát 
směřuje své výdaje, uvede příklady 
dávek a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané 

uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a 
způsoby krytí deficitu 

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 

objasní výhody a rizika začlenění ČR do 
EU, popíše jeho vliv na každodenní život 
občanů ČR, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU, 

► Globalizace, významné globální 
problémy  

► Svět a Evropa (mezinárodní 
spolupráce a mezinárodní 
společenství, evropské procesy) 

► Život člověka na planetě Zemi 
(globální problémy) 

► Armáda ČR 
 

  

uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní 
názor a popíše jejich hlavní příčiny i 
možné důsledky  
 
kriticky přistupuje k mediálním 
informacím, vyjádří svůj postoj 
k působení propagandy a reklamy na 
veřejné mínění a chování lidí 
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5.6. Člověk a příroda 

5.6.1. Fyzika 

5.6.1.1. Fyzika 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 9. ročníku jednu hodinu týdně a v 6., 7.  a 8. 

ročníku dvě hodiny týdně ( v 6. a 7. ročníku je po jedné hodině disponibilní). Výuka probíhá převážně 

v poloodborné učebně, podle potřeby lze výuku realizovat např. v interaktivní učebně, PC učebně, v 

terénu. 

 

Vzdělávání v předmětu fyzika: 

 směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí 

 vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a 

procesy 

 vede k vytváření a ověřování hypotéz 

 učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi 

 směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie 

 podporuje  vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 

 rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a 

spolupracovat, rozvíjení osobních dovedností a schopností    

 posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby elektrické energie, 

klady a zápory jaderné energetiky   

 komunikace a kooperace, kritické čtení   

 evropská a globální dimenze v efektivním využívání zdrojů energie v praxi, výroba a potřeba 

energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj   

 

Formy a metody práce: 

 frontální výuka s demonstračními pomůckami 

 skupinová práce  (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury) 

 samostatné pozorování 

 krátkodobé projekty – např. měření teploty, alternativní energie, výroba vah,.. 

 učivo bude v průběhu školní docházky doplněno exkurzí - např. planetárium, technické 

muzeum, elektrárna 

 

Předmět  fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: 

- chemie : jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie 

- přírodopis: optika (zrak), zvuk (sluch),  

- zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava, podnebí 
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Předmětem prolínají průřezová témata: 

OSV – rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace, mezilidské vztahy, komunikace, 

kooperace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENV -  lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 k vyhledávání, třídění a propojování informací 

 k používání odborné terminologie 

 k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací 

 k nalézání souvislostí mezi získanými daty 

Kompetence k řešení problémů 

 učitel zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí  využívat základní postupy badatelské práce, 

tj. nalezení problému, formulace, hledání  a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných 

dat 

Kompetence komunikativní 

 práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých,  na 

diskusi 

 učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 

Kompetence sociální a personální 

 využívání skupinového vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů 

 učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

 učitel vede žáky  k ochotě pomoci 

Kompetence občanské 

 učitel vede žáky k  šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých 

energetických zdrojů 

 učitel podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě (např. 

tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb) 

Kompetence pracovní 

 učitel vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji 

a zařízeními 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 vést k pochopení významu digit. technologií pro lidstvo 
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Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Fyzika 

Období: 
6.- 9. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

rozhodne u běžných věcí, zda jsou z látky 
pevné, kapalné nebo plynné 
nalezne společné a rozdílné vlastnosti 
kapalin, plynů a pevných látek 
uvede příklady využití vlastností látek  
popíše alespoň jeden jev, kterým se 
přesvědčujeme, že částice, z nichž jsou 
složeny látky, jsou v neustálém 
neuspořádaném pohybu 
vysvětlí některé rozdílné vlastnosti 
pevných, kapalných a plynných látek 
pomocí rozdílů v jejich částicové stavbě 
prokáže experimentem vzájemné 
přitahování a odpuzování elektrovaných 
těles a jev vysvětlí 
experimentálně určí póly tyčového 
magnetu 
znázorní průběh indukčních čar 
magnetického pole, popíše magnetické 
pole Země a uvede příklad jeho využití 

 
 
 VLASTNOSTI  LÁTEK A 

TĚLES 
 
 
 
 

6. 
 

OSV – seberegulace 
a sebeorganizace 

- změří délku předmětu vhodně 
zvoleným měřidlem 

- vzájemně převádí běžně používané 
jednotky délky 

-  změří objem tělesa odměrným válcem 
a hmotnost tělesa na vahách 

- vzájemně převádí běžně používané 
jednotky objemu 

- určí hustotu látky měřením hmotnosti a 
objemu tělesa a výpočtem pomocí 

vztahu 
V

m
  

- vypočte hmotnost tělesa z jeho objemu 
a hustoty 

- odhadne a změří dobu trvání děje, 
například kyvu kyvadla 

- převádí údaje o čase v různých 
jednotkách 

- uvede příklad změny délky nebo 
objemu tělesa při změně teploty 

- vysvětlí princip měření teploty 
teploměrem 

- určí rozdíl teplot z naměřených hodnot 
teplot 

- změří změny teploty (kapaliny, 
vzduchu) s časem a zaznamená je 
tabulkou a grafem 

 

 MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH 
VELIČIN 

 
 
 

OSV – kooperace,  
řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 
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- porozumí základním pojmům (atom a 
jeho složení, molekula, iont), na 
základě znalosti druhu náboje 
rozhodne, zda se budou dvě tělesa 
elektricky přitahovat či odpuzovat  

- prokáže experimentem vzájemné 
přitahování a odpuzování 
elektrovaných těles a jev vysvětlí 

- na příkladech z praxe uvede, jak se 
z hlediska bezpečnosti zabraňuje 
vzájemnému elektrostatickému 
přitahování těles a kde se naopak 
využívá 

► ELEKTRICKÝ NÁBOJ, 
ELEKTRICKÉ POLE 

 
6.  

- objasní podstatu elektrického proudu 
v kovových vodičích  

- objasní, proč izolanty prakticky nevedou 
elektrický proud 

- zná druhy elektrických zdrojů 
- zná 4 účinky elektrického proudu  

► ELEKTRICKÝ PROUD 

6.  

- uvede příklad vedení elektrického 
proudu v kapalině a plynu 

- předvede a objasní vznik elektrické 
jiskry při elektrování 

- popíše podstatu blesku a ochranu před 
bleskem 

► VEDENÍ ELEKTRICKÉHO 
PROUDU V KAPALINÁCH A 
PLYNECH 

 

- sestaví jednoduchý elektrický obvod 
podle schématu 

- používá správně schematické značky 
- určí a pokusem ověří podmínky 

procházení proudu obvodem 
- rozliší, zda je látka vodič nebo izolant 
- uvede příklady spotřebičů, které užívají 

tepelné účinky proudu 
- objasní vznik zkratu a možnosti 

ochrany před ním pomocí tavné 
pojistky 

- prokáže pokusem existenci 
magnetického pole cívky 

- porovná vlastnosti permanentních 
magnetů a elektromagnetů 

- zapojí spotřebiče (žárovky) za sebou a 
vedle sebe, uvede příklady obou 
zapojení v praxi 

- objasní vznik blesku a ochrany před 
ním 

► ELEKTRICKÝ OBVOD 
 
 

- rozhodne, zda je těleso vzhledem 
k jinému tělesu v pohybu nebo v klidu 

- určí rychlost rovnoměrného pohybu, má 
představu o jednotkách rychlosti a 
odhadne velikost rychlosti běžných 
pohybů 

- vyjádří rychlost v dané jednotce jinou 
jednotkou rychlosti 

- změří dráhu a dobu určitého pohybu a 
vypočte jeho průměrnou rychlost 

- pracuje s grafy  

 
 
► POHYB TĚLESA  

7. 
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- rozhodne, která dvě tělesa na sebe 
vzájemně působí silou 

- změří velikost síly siloměrem,  
- určí gravitační sílu 
- určí v konkrétní jednoduché situaci 

druhy sil působících na těleso 
- rozezná, zda na těleso v konkrétní 

situaci působí síla 
- znázorní sílu graficky a určí výslednici 

působících sil v jedné přímce 
- rozhodne, zda dvě síly jsou v rovnováze 
- experimentem určí těžiště např. desky, 

tyče 
- rozhodne, zda je těleso v poloze stabilní 

nebo nestabilní 

► SÍLA, SKLÁDÁNÍ SIL 
 

 

- zdůvodní, proč je těleso v klidu nebo 
v pohybu rovnoměrném přímočarém, a 
určí síly působící na těleso, které jsou 
přitom v rovnováze 

- na příkladech ukáže, že silové 
působení těles je vždy vzájemné, že 
síly akce a reakce vznikají i zanikají 
součastně (odliší je od sil v rovnováze) 

► POSUVNÉ ÚČINKY SIL 
 

► POHYBOVÉ ZÁKONY 
 

- rozhodne, zda je páka otáčivá kolem 
pevné osy v rovnovážné poloze 

- určí experimentem nebo výpočtem sílu 
nebo rameno síly tak, aby se páka 
dostala do rovnovážné polohy 

- uvede příklady užití páky v praxi 
- uvede příklady využití kladek v praxi a 

ukáže jejich výhody 
- porovná tlaky vyvolané různými tělesy 
- navrhne, jak lze v praktické situaci 

zvětšit nebo zmenšit tlak 

► OTÁČIVÉ ÚČINKY SÍLY A 
DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY 

 

- porovná třecí síly působící mezi tělesy 
při různé tlakové síle, drsnosti ploch 
nebo obsahu stykových ploch 

- uvede příklady působení klidové třecí 
síly 

- v dané situaci rozhodne, zda je tření 
užitečné nebo škodlivé a navrhne 
vhodný způsob jeho zmenšení nebo 
zvětšení 

 
► TŘENÍ 
 

7.  
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-  Předvede pokus nebo popíše jev, který 
ukazuje, že při stlačení kapaliny nebo 
plynu vzroste tlak ve všech místech 
stejně 

- vysvětlí na příkladu z praxe princip 
hydraulického zařízení 

- porovná tlaky v různých hloubkách 
kapaliny, tlaky ve stejné hloubce dvou 
různých kapalin 

- použije vztah ghp   při řešení 

konkrétních problémů 
- uvede užití vztahu ghp   v praxi 

a objasní některé jevy, které souvisejí 
s hydrostatickým tlakem (např.: sifon, 
vodoznak, stavba hrází) 

- určí výpočtem velikost vztlakové síly 
- porovnáním velikostí vztlakové a 

gravitační síly působící na těleso 
předpoví, zda se bude těleso v kapalině 
potápět, vznášet, či plovat; uvede 
příklady z praxe a využití 
 

 
► MECHANICKÉ VLASTNOSTI 

KAPALIN 
 
 
 

7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

OSV-mezilidské 
vztahy 

- vysvětlí příčinu atmosférického tlaku 
vzduchu a porovná je v různých 
výškách,  

- uvede příklad prokazující existující 
vztlakové síly na těleso v plynu 
rozhodne, zda je v nádobě přetlak nebo 
podtlak 

► MECHANICKÉ VLASTNOSTI 
PLYNU 
 

- využívá zákona o přímočarém šíření 
světla ve stejnorodém optickém 
prostředí a zákona odrazu světla  

- Využívá zákon o odrazu světla 
v rovinném a kulovém zrcadle  

- rozliší mezi zdrojem světla a osvětleným 
tělesem 

- na příkladech ukáže, kdy dochází 
k lomu světla ke kolmici a kdy k lomu od 
kolmice 

- pokusem dokáže, že sluneční světlo je 
složeno z barevných světel 

- vysvětlí proč a za jakých podmínek 
vzniká duha 

- rozliší pokusem spojnou a rozptylnou 
čočku 

- určí, jaký obraz vznikne při použití 
rozptylky 

- vysvětlí a ukáže použití spojky jako lupy 
- vysvětlí funkci čočky v lidském oku 
- popíše vadu krátkozrakého oka a vadu 

dalekozrakého oka a vysvětlí jejich 
korekci brýlemi 

► SVĚTELNÉ JEVY 
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- v konkrétní situaci rozhodne, zda se 
koná práce a které těleso koná práci 

- vypočte práci, je-li dána síla a dráha, po 
které síla působí 

-  
- určí výkon z práce a času 
- využívá s porozuměním vztah mezi 

výkonem, vykonanou prací a časem 
- porovná velikost dvou různých prací 

nebo výkonů 

► MECHANICKÁ PRÁCE 
 
  
 

► VÝKON 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 

 

- v konkrétních situacích objasní, že 
změna pohybové a polohové energie 
tělesa je spojena s konáním práce 

- porovná pohybovou energii tělesa 
pomocí rychlosti tělesa a hmotnosti 
těles 

- popíše vzájemnou přeměnu polohové a 
pohybové energie tělesa při jeho 
pohybu v gravitačním poli Země, např. 
při vyhození míče 

► POHYBOVÁ A POLOHOVÁ 
ENERGIE 

- uvede příklady jevů, které dokazují, že 
se částice látek neustále pohybují a 
vzájemně na sebe působí 

- popíše, jak teplota tělesa souvisí 
s rychlostí pohybu částic tělesa  

- vysvětlí, jak se mění vnitřní energie 
tělesa s jeho teplotou 

- předvede pokusem, že vnitřní energii 
tělesa lze měnit konáním práce (např. 
třením), nebo tepelnou výměnou,  

      
 
► VNITŘNÍ ENERGIE 
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- používá správně pojmy teplota a teplo,  
- v konkrétním příkladu tepelné výměny 

předpoví, jak se budou měnit teploty 
daných  těles,  

- rozhodne, zda tepelná výměna probíhá 
vedením, prouděním nebo zářením.  

- porovná látky podle jejich tepelné 
vodivosti, uvede příklady jejich využití 
k šetření el. energie 

- objasní využití tepelné výměny 
prouděním při vaření na plotýnce nebo 
při chlazení potravin v chladničkách 

- na příkladech z denního života ukáže, 
jak lze účelně zvětšovat nebo 
zmenšovat tepelnou výměnu vedením a 
zářením, např. volbou oblečení, 
v přírodě změnami barvy srsti zvířat 
podle ročního období 

- uvede ekologické a ekonomické 
argumenty pro a proti využití sluneční 
energie jako obnovitelného zdroje 
energie 

- zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska 
vlivu na životní prostředí 

 
 
 
 
 

 
 

► TEPLO 

- uvede příklady změn skupenství 
z praktického života a objasní, zda se při 
nich teplo pohlcuje nebo uvolňuje 

- v tabulkách nalezne teploty tání a 
rozhodne v jakém skupenství je těleso 

- objasní jev anomálie vody a uvede 
příklady jeho negativních důsledků 

- navrhne a pokusem ověří, jak lze zvětšit 
nebo zmenšit rychlost vypařování 
kapaliny, uvede praktické využití 

- rozhodne, jak se změní teplota varu při 
zvětšení nebo zmenšení tlaku, uvede 
praktické užití tohoto jevu 

- vysvětlí vznik mlhy, jinovatky a oblaků 

► ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK 

8.  

- určí ve svém okolí, co je zdrojem zvuku 
 - objasní ozvěnu pomocí  odrazu zvuku a 

pohlcování zvuku různými látkami, 
uvede příklady využití znalostí- hudební 
sály, nahrávací studia, okolí komunikací 

- uvede příklady, že rychlost zvuku závisí 
na prostředí, jímž se šíří 

- na příkladu hromu a blesku porovná 
rychlost šíření světla a zvuku ve 
vzduchu 

- využívá poznatky o zvuku pro ochranu 
sluchu a posoudí vliv nadměrného 
zvuku na životního prostředí 

► ZVUKOVÉ JEVY 
 

- na příkladech z praxe uvede, jak se 
z hlediska bezpečnosti zabraňuje 
vzájemnému elektrostatickému 
přitahování těles a kde se naopak 
využívá 

► ELEKTRICKÝ NÁBOJ 
 
 
 

► ELEKTRICKÉ POLE 
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- rozhodne, zda v daném obvodu jsou 
splněny podmínky pro vznik el. proudu 

- změří el. proud ampérmetrem v daném 
místě obvodu 

- změří el. napětí voltmetrem mezi dvěma 
místy obvodu 

- určí výsledné napětí zdroje při zapojení 
několika článků za sebou 

- předpoví změnu proudu v kovovém 
vodiči při změně napětí mezi jeho konci 

- předpoví změnu proudu v obvodu při 
změně odporu 

- vypočte jednu z veličin proud, napětí a 
odpor pro spotřebič, jestliže zná 
zbývající dvě (aplikace Ohmova 
zákona) 

- určí elektrickou práci vykonanou za 
určitou dobu při průchodu elektrického 
proudu vodičem, je-li dáno napětí mezi 
konci vodiče, nebo určí elektrickou práci 
z elektrického příkonu spotřebiče a doby 
průchodu  elektrického proudu 

- porovná elektrickou energii 
spotřebovanou různými domácími 
spotřebiči za určitou dobu, navrhne 
úspory elektrické energie v bytě nebo 
v domě 

- dodržuje pravidla bezpečného 
zacházení s elektrickými zařízeními 

► ELEKTRICKÝ PROUD 
 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OSV – řešení 
problémů a 
dovedností, 
komunikace 
 
ENV - lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 
 

 

- pokusem dokáže, že v okolí cívky 
s proudem je magnetické pole 

- určí magnetkou póly cívky s proudem 
- porovná vlastnosti permanentního 

magnetu a elektromagnetu 
popíše a vysvětlí činnost elektrického 
zvonku 

MAGNETICKÉ POLE CÍVKY 
S ELEKTRICKÝM PROUDEM 

- objasní a využije působení 
magnetického pole na magnet a cívku 
s proudem  

- objasní vznik střídavého proudu při 
otáčení magnetu v blízkosti cívky nebo 
otáčením cívky v magnetickém poli 

- určí transformační poměr 
transformátoru 

- popíše a zdůvodní využití 
transformátoru v rozvodné elektrické síti 

►  ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 
A STŘÍDAVÝ PROUD  

- uvede příklad využití usměrňujícího 
účinku polovodičové diody 

- objasní přeměny energie ve slunečním 
článku a uvede příklady jeho využití  
jako alternativního zdroje energie 

 

► VEDENÍ ELEKTRICKÉHO 
PROUDU V POLOVODIČÍCH 

 
9.  

- vysvětlí význam uzemnění 
- popíše konkrétní důvody nebezpečí 
- vysvětlí funkci zemnícího kolíku 
- uvede příklad, jak může vzniknout zkrat 

a jak mu předcházet 

► BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ 
S ELEKTRICKÝMI  
ZAŘÍZENÍMI 

9. 

OSV – rozvoj 
schopností poznávání 
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- uvede velikost rychlosti šíření světla ve 
vakuu 

- zdůvodní, proč je nebezpečné přílišné 
opalování 

- zná využití různých druhů 
elektromagnetického záření 

► ELEKTROMAGNETICKÉ 
ZÁŘENÍ 

9. 

 
 
 
ENV – lidské aktivity 
a problémy životního 
prostředí 

- popíše složení jádra atomu 
- na příkladu objasní, co se rozumí 

izotopem daného prvku 
- uvede základní tři druhy radioaktivního 

záření, objasní podstatu a porovná 
jejich vlastnosti 

- popíše řetězovou jadernou reakci 
- uvede a objasní příklady využití 

radioaktivity 
- popíše možnosti ochrany před jaderným 

zářením 

► JADERNÁ ENERGIE 
 

9. 

- popíše, z jakých druhů těles se skládá 
Sluneční soustava 

- vyjmenuje planety podle jejich 
vzrůstající vzdálenosti od Slunce 

► ZEMĚ A VESMÍR 9. 
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5.6.2. Chemie 

5.6.2.1. Chemie 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

 

Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně. Nenavazuje 

na žádný vyučující předmět. Pro výuku není zřízena odborná učebna. Chemie je součástí vzdělávací 

oblasti  Člověk a příroda a platí tedy pro ni vše, co je uvedeno v charakteristice této vzdělávací oblasti: 

poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si 

užitečnosti přírodních poznatků a jejich aplikaci v běžném životě, rozvíjení dovedností objektivně a 

spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty 

ústně i písemně interpretovat. 

Vzdělávání v předmětu chemie: 

 podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na 

příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využitím jednoduchých chemických 

pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích 

 vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a 

získané  poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů 

 získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a 

dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými bezpečnými látkami 

 

Formy a metody práce: 

 frontální výuka s demonstračními pomůckami 

 skupinová práce (s využitím pomůcek, chemikálií, pracovních listů, odborné literatury) 

 samostatné pozorování 

 krátkodobé projekty 

 

U integrovaných žáků zohledňujeme jejich znevýhodnění a pracujeme podle jejich individuálního 

vzdělávacího plánu. Na zpracování úloh mají dostatek času. Žáci mimořádně nadaní rozvíjejí svůj 

talent prací na náročnějších úkolech v rámci výuky. 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

ENV - základní podmínky, vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 Učitel učí různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů a vlastností a jevů. Učí 

zpracovávat informace z hlediska důležitosti i objektivity a využívat je k dalšímu učení. 

Kompetence k řešení problémů 
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 Učitel učí přecházet od smyslového poznávání k poznávání založenému na pojmech, prvcích 

teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů.. Učí poznatky 

zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života. Učí základům logického vyvozování a 

předvídání specifických závěrů z přírodních zákonů. Rozvíjí schopnost objevovat a formulovat 

problém a hledat různé varianty řešení. 

Kompetence komunikativní 

 Učitel vede k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci. Učí stručně, 

přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování a 

experimentů. 

Kompetence sociální  a personální 

 Učitel vede k osvojování dovedností kooperace a společného hledání optimálních řešení 

problémů. 

Kompetence občanské 

 Učitel vede k poznávání možnosti rozvoje i zneužití chemie a učí odpovědnosti za zachování 

životního prostředí. 

Kompetence pracovní 

 Učitel učí optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data 

zpracovávat a vyhodnocovat. Seznamuje se zásadami  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 upozorňovat na nutnost etického jednání při komunikaci 
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Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Chemie 

Období: 
8. - 9. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

Určí společné a rozdílné vlastnosti 
látek 
Pracuje bezpečně s vybranými 
dostupnými a běžně používanými 
látkami a hodnotí jejich rizikovost; 
posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím 
pracovat nesmí  
 

 

► vlastnosti látek – hustota, 
rozpustnost, tepelná a elektrická 
vodivost , teplota tání a varu  

► zásady bezpečné práce – ve 
školní pracovně i v běžném životě 

► nebezpečné látky a přípravky – H-
věty, P-věty, piktogramy a jejich 
význam 

► směsi – různorodé, stejnorodé  

8. 

 
ENV – vztah člověka 
k přírodě (náš životní 
styl) 
 

Objasní složení roztoků, připraví 
prakticky roztok daného složení  
 
Navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém 
složení; uvede příklady oddělování 
složek v praxi 
 

► roztoky; hmotnostní zlomek a 
koncentrace roztoku 

► oddělování složek směsí 
(usazování, filtrace, destilace) 

 
 
  

ENV – základní 
podmínky života 
(voda, ovzduší) 
 

Rozliší různé druhy vody a uvede 
příklady jejich výskytu a použití  
 
Používá pojmy atom a molekula ve 
správných souvislostech  
 
Orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané 
kovy a nekovy a usuzuje na jejich 
možné vlastnosti  

► voda – destilovaná, pitná, odpadní 
► vzduch – složení, čistota ovzduší, 

ozonová vrstva  
► částicové složení látek – molekuly, 

atomy, atomové jádro, protony, 
neutrony, elektronový obal, 
elektrony 

 
► prvky – názvy, značky, vlastnosti a 

použití vybraných prvků, skupiny a 
periody v periodické soustavě 
chemických prvků; protonové číslo 

 

 

Rozliší výchozí látky a produkty 
chemických reakcí, uvede příklady 
prakticky důležitých chemických 
reakcí, zhodnotí jejich využívání  
 
Aplikuje poznatky o faktorech 
ovlivňujících průběh chemických reakcí 
v praxi a při předcházení jejich 
nebezpečnému průběhu 

► chemické reakce – zákon 
zachování hmotnosti 

► chemické rovnice 
► faktory ovlivňující rychlost 

chemických reakcí – teplota, 
plošný obsah povrchu výchozích 
látek 

 

Porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, 
hydroxidů a solí a posoudí vliv 
významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí 
 
Orientuje se na stupnici pH, změří 
reakci roztoku univerzálním 
indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v 
praxi  
 
 

► oxidy –  vlastnosti a použití 
vybraných prakticky významných 
oxidů 

► kyseliny a hydroxidy – kyselost a 
zásaditost roztoků; vlastnosti a 
použití vybraných prakticky 
významných kyselin a hydroxidů 

► soli kyslíkaté a nekyslíkaté – 
vlastnosti, použití vybraných solí 
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Rozliší výchozí látky a produkty 
chemických reakcí, uvede příklady 
prakticky důležitých chemických 
reakcí, provede jejich klasifikaci a 
zhodnotí jejich využívání  
 

 

9. 

 

Rozliší nejjednodušší uhlovodíky, 
uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití  
 

► uhlovodíky – příklady v praxi 
významných alkanů, uhlovodíků s 
vícenásobnými vazbami a 
aromatických uhlovodíků  

 
► paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, 

průmyslově vyráběná paliva 
► deriváty uhlovodíků – příklady v 

praxi významných alkoholů a 
karboxylových kyselin 

 

Zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a 
uvede příklady produktů průmyslového 
zpracování ropy  
 
Rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, 
uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití  
 
 
Uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů  
 
Zhodnotí využívání prvotních a 
druhotných surovin z hlediska trvale 
udržitelného rozvoje na Zemi  
 
Aplikuje znalosti o principech hašení 
požárů na řešení modelových situací z 
praxe  
 
Orientuje se v přípravě a využívání 
různých látek v praxi a jejich vlivech na 
životní prostředí a zdraví člověka  
 

► přírodní látky – zdroje, vlastnosti a 
příklady funkcí bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů v lidském těle 

► chemický průmysl v ČR – výrobky, 
rizika v souvislosti s životním 
prostředím, recyklace surovin, 
koroze 

► tepelně zpracovávané materiály – 
cement, vápno, sádra, keramika  

► plasty a syntetická vlákna – 
vlastnosti, použití, likvidace 
detergenty a pesticidy, insekticidy 
hořlaviny – význam tříd 
nebezpečnosti léčiva a návykové 
látky  
 

9. 

 
ENV – lidské aktivity 
a problémy životního 
prostředí, vztah 
člověka k prostředí 
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5.6.3. Přírodopis 

5.6.3.1. Přírodopis 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět přírodopis na 2. stupni naší školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na 

předmět přírodověda na 1. stupni. V 6., 7., 8. ročníku jsou vyučovány 2 hodiny týdně (v osmém 

ročníku přidána jedna disponibilní hodina) a v 9. ročníku 1 hodina týdně. Jedna hodina je využita z 

disponibilní časové dotace (8.třída). 

Pro žáky sedmého až devátého ročníku jsou v nabídce volitelných předmětů zařazeny 2 hodiny 

přírodopisných praktik. 

 

Vzdělávání v předmětu přírodopis 

 rozvíjí dovednosti a znalosti žáků z oblasti přírody, její ochrany a poznávání  

 objasňuje žákům vztahy a fungování v přírodě  

 učí žáky k odpovědnosti k ochraně přírody, přírodních zdrojů, jako nejhodnotnějšího dědictví 

pro další generace nejen lidské populace 

 vede žáky k pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav i 

člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů 

člověka do přírody 

 nutí žáky klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na 

ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku 

 

Formy a metody práce  

 práci ve skupinkách, řešení problémů 

 samostatnou práci žáků s využitím počítačových výukových programů, encyklopedií, atlasů, 

klíčů, mikroskopů a dalších laboratorních pomůcek 

 terénní práce v okolí školy, exkurze do blízkých Přírodních rezervací, čištění krajiny od 

odpadků, exkurze 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

Do vzdělávacího předmětu přírodopis jsou začleněna tato průřezová témata:  

ENV – ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah 

člověka k prostředí  

OSV – rozvoj schopností poznání, sebepoznání, sebepojetí, psychohygiena, komunikace, kooperace, 

hodnoty, postoje 

MKV  - lidské vztahy 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k učení: 

 vede žáky k samostatnosti při organizaci a řešení přírodovědných úkolů a získávání poznatků z 

oblasti přírody 
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 učí žáky vyhledávat a třídit informace, vytvářet mezipředmětové vztahy a komplexnější pohled 

na přírodní vědy 

 motivuje žáky k pozitivnímu vztahu k učení a kritickému hodnocení svých výsledků v rámci 

sebehodnocení v předmětu přírodopis 

Kompetence k řešení problémů: 

 učí žáky vnímat, rozpoznávat a pochopit nejrůznější problémové situace v ochraně životního 

prostředí 

 nabízí informace k postupům řešení ekologických problémů, které na základě vlastního úsudku 

využijí k hledání možnosti řešení problémů 

 připravuje žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

Kompetence komunikativní: 

 naučí žáky využívat informační a komunikační technologie pro kvalitní komunikaci s okolním 

světem 

 seznámí žáky s různými typy textů a záznamů, obrazových materiálů, vycpanina dalších 

přírodovědných pomůcek 

 naučí žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky, naslouchat druhým a vhodně na ně reagovat 

Kompetence sociální a personální: 

 připravuje žáky na práci ve skupinách, vytvoření pravidel práce a příjemné atmosféry v týmu 

 učí žáky efektivně spolupracovat ve skupině, přispívat k diskusi a respektovat názor druhých 

Kompetence občanské: 

 předkládá dostatek informací, které povedou u žáků k pochopení základních ekologických 

souvislostí a environmentálních problémů 

 učí žáky respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí, podporovat ochranu životního 

prostředí a trvale udržitelného rozvoje společnosti 

Kompetence pracovní: 

 učí žáky kontrolovat své chování v zájmu ochrany svého zdraví i zdraví druhých, kulturních a 

společenských hodnot 

 seznámí žáky s pravidly bezpečnosti práce v odborné učebně přírodopisu při praktických 

cvičení, terénních úkolech, exkurzích 

 upozorní na nebezpečí při práci s organickým materiálem a nutnosti dodržování základů osobní 

hygieny 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 upozorňovat, jak předcházet ohrožujícím situacím 

 vést k pochopení významu digit. technologií pro lidstvo 

 upozorňovat na nutnost etického jednání při komunikaci 
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Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Přírodopis 

Období: 
6. - 9. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

Orientuje se ve výchozích látkách a 
produktech fotosyntézy a koncových 
produktů biochemického zpracování, 
především bílkovin, tuků, sacharidů.  
Určí podmínky postačující pro aktivní 
fotosyntézu  
Uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů  
Zhodnotí využívání prvotních a 
druhotných surovin z hlediska trvale 
udržitelného rozvoje na Zemi  
Aplikuje znalosti o principech hašení 
požárů na řešení modelových situací z 
praxe  
Orientuje se v přípravě a využívání 
různých látek v praxi a jejich vlivech na 
životní prostředí a zdraví člověka  
 

► přírodní látky – zdroje, vlastnosti a 
příklady funkcí bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů v lidském těle 

► chemický průmysl v ČR – výrobky, 
rizika v souvislosti s životním 
prostředím, recyklace surovin, 
koroze 

►  tepelně zpracovávané materiály –
cement, vápno, sádra, keramika  

► plasty a syntetická vlákna – 
vlastnosti, použití, likvidace  
detergenty a pesticidy, insekticidy  
hořlaviny – význam tříd 
nebezpečnosti  
léčiva a návykové látky  
 

6. 

 
ENV – Základní 
podmínky života (voda, 
vzduch, půda, 
energie), ekosystémy, 
lidské aktivity, 
problémy živ.prostředí 

Popíše vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů, vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů, uvádí další zástupce, zná 
rozdíly mezi jednotlivými skupinami 

► Prvoci, žahavci, ploštěnci, měkkýši, 
kroužkovci, členovci 

► vývoj, vývin a systém živočichů 
► významní zástupci jednotlivých 

skupin živočichů  
 

 

Vysvětlí základní projevy chování 
živočicha v přírodě, vysvětlí význam 
živočichů v přírodě i pro člověka. Zná 
prostředí, ve kterém živočich žije, uvádí 
další zástupce 

► Hlísti, ostnokožci 
► vývoj, vývin a systém živočichů 
► významní zástupci jednotlivých 

skupin živočichů  
 

 

 
Orientuje se v  základních znacích  
kmene strunatců… 
 

► Strunatci 
 

7. 

 

Určuje vybrané živočichy a zařazuje do 
taxonomických skupin, uvede příklady 
prostředí , ve kterém daný živočich žije, 
objasní jejich způsob života a míru 
přizpůsobení se danému prostředí… 

► Kruhoústí, paryby 
      vývoj, vývin a systém živočichů 
► významní zástupci jednotlivých 

skupin živočichů  
 

OSV – Osobnostní 
rozvoj, rozvoj 
schopností poznávání, 
komunikace, 
kooperace  

Rozlišuje vnější a vnitřní stavbu těla, 
chápe funkci jednotlivých orgánů a 
soustav, určuje vybrané živočichy a 
zařazuje do taxonomických skupin, 
uvede příklady prostředí , ve kterém 
daný živočich žije… 

► Ryby, obojživelníci, plazi 
► vývoj, vývin a systém živočichů 
► významní zástupci jednotlivých 

skupin živočichů  

 

Určuje vybrané živočichy a zařazuje do 
taxonomických skupin, chápe způsoby 
reprodukce v rámci taxonu, uvede 
příklady prostředí , ve kterém daný 
živočich žije… 

► Ptáci, savci, vývoj, vývin a systém 
živočichů 
– významní zástupci jednotlivých 

skupin živočichů  
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Popíše vnější a vnitřní stavbu rostlinných 
orgánů… 

► Význam jednotlivých částí těla 
vyšších rostlin 

anatomie a morfologie rostlin 
► Význam jednotlivých částí těla 

vyšších rostlin (kořen, stonek, list, 
květ, semeno, plod) 
 

 

Chápe rozdíl mezi rostlinou 
krytosemennou a nahosemennou, určí 
hlavní zástupce jehličnatých stromů… 
 

► Nahosemenné rostliny 
systém rostlin 

– poznávání a zařazování daných  
zástupců nahosemenných rostlin, využití 
hospodářsky významných zástupců 

 

 

Uvede rozdíly mezi rostlinou 
jednoděložnou a dvouděložnou, dokáže 
třídit rostliny podle základních znaků na 
rostliny jednoděložné a dvouděložné… 
 

► Krytosemenné rostliny 
systém rostlin 

– poznávání a zařazování daných  
zástupců krytosemenných rostlin, využití 
hospodářsky významných zástupců 

 

 

Orientuje se v chráněných území ČR a 
nejbližšího okolí … 
 

► Ochrana přírody  

Zná základní znaky rodu Homo a rozdíly 
s ostatními skupinami savců, vysvětluje 
vývoj po jednotlivých vývojových 
etapách (Homo habilis…) 

► Člověk – vývojové etapy 

8. 

OSV – sebepoznání a 
sebepojetí, 
psychohygiena 

Rozlišuje základní stavební jednotky 
lidského těla… 

► Stavba a funkce lidského organismu: 
buňky, tkáně, orgány 

► základní struktura života 
 

Dokáže lokalizovat a pojmenovat 
jednotlivé orgány (kosti) v lidském těle, 
chápe funkční návaznost a spolupráci 
jednotlivých orgánových soustav mezi 
sebou… 

► Soustava opěrná 
► anatomie a fyziologie 
 

 

Chápe funkci jednotlivých orgánů i celé 
soustavy, lokalizuje a pojmenuje 
jednotlivé orgány v lidském těle, 
charakterizuje věkové zvláštnosti dané 
soustavy a základní onemocnění… 
 

► Soustava pohybová, oběhová, 
dýchací 

► anatomie a fyziologie 
 

 

Chápe funkci jednotlivých orgánů i celé 
soustavy, dokáže lokalizovat a 
pojmenovat jednotlivé orgány v lidském 
těle, charakterizuje věkové zvláštnosti 
dané soustavy a základní onemocnění… 

► Soustava trávicí + metabolismus 
► anatomie a fyziologie 
 

 

Chápe funkci jednotlivých orgánů i celé 
soustavy, lokalizuje a pojmenuje 
jednotlivé orgány v lidském těle, 
charakterizuje věkové zvláštnosti dané 
soustavy a základní onemocnění 

► Soustava vylučovací, kožní, nervová 
► anatomie a fyziologie 
 

ENV – vztah člověka k  
prostředí  

Chápe funkci jednotlivých orgánů i celé 
soustavy, lokalizuje a pojmenuje 
jednotlivé orgány v lidském těle, 
charakterizuje věkové zvláštnosti dané 
soustavy a základní onemocnění… 

► Soustava smyslová, žlázy s vnitřní 
sekrecí, soustava pohlavní 

► anatomie a fyziologie 
 

MKV – lidské vztahy 
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Objasní význam zdravého způsobu 
života 
Zná základní genetické pojmy, rozlišuje 
dva způsoby rozmnožování – pohlavní a 
nepohlavní, chápe vznik nového života 
pohlavní cestou a přenos genetické 
informace z rodičů na potomstvo… 

► Nemoci, úrazy a prevence – 
epidemie 

► Životní styl – pozitivní a negativní 
dopad prostředí a životního stylu na 
zdraví člověka 

► Dědičnost a proměnlivost 
organismů: Genetika 

► podstata dědičnosti a přenos 
dědičných informací, gen, křížení 

OSV – rozvoj 
schopností poznávání, 
Kooperace, 
Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

Umí vyjmenovat hlavní vědy, které se 
zabývají studiem  a zná oblasti jejich 
působnosti, je seznámen s nejnovějšími 
teoriemi o vzniku Země, zdůvodní 
rozdíly ve stavbě zemské kůry pevnin a 
oceánů… 

► Vědy o Zemi 
► Stavba a vznik Země 
 

9. 

 

Uvědomuje si základní rozdíly mezi 
vnějšími a vnitřními geologickými ději a 
je schopen k nim jednotlivé děje přiřadit, 
vysvětlí původ a příčiny pohybu lit. 
desek a zemětřesení, vysvětlí původ a 
příčiny sopečné činnosti 

► Vnější a vnitřní geologické děje: 
► Pohyby litosférických desek 
► Zemětřesení , Sopečná činnost 

 

Vysvětlí původ a příčiny zvětrávání , 
erozí a poruchy Zemské kůry, zná 
jednotlivé druhy deformací a zvětrávání 
a uvědomuje si jejich význam a důsledky 
pro každodenní život… 

► Zvětrávání 
► Eroze 
► Tektonika 

 

Vysvětlí způsoby vzniku půdy, rozliší a 
charakterizuje vlastnosti půdy, chápe 
význam půdy pro člověka a zemědělství, 
umí rozlišit jednotlivé půdní typy  

► Půda složení, vlastnosti a význam 
půdy  

 

Určí a stručně popíše běžné nerosty a 
vysvětlí jejich původ, uvědomuje si jejich 
přiřazení do systému, uvědomuje si 
jejich význam a využití pro praxi … 
 

► Nerosty (minerály) 
vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění, 
praktický význam a využití zástupců, 
určování jejich vzorků 

 

Určí a stručně popíše běžné horniny , 
objasní pojmy: vyvřelé, usazené a 
přeměněné horniny, uvědomuje si jejich 
význam a využití pro praxi. 

► Horniny 
vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění, 
praktický význam a využití zástupců, 
určování jejich vzorků 

 

Je schopen rozlišit jednotlivá geol. 
období a umí k nim přiřadit typické 
zástupce organismů, dokáže vyjmenovat 
a zmapovat dvě geologické jednotky, na 
kterých se rozkládá Česká republika. 

► Jednotlivá geologická období 
(prahory, starohory, prvohory, 
druhohory, třetihory, čtvrtohory) 

► Geologický vývoj a stavba území 
ČR 
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uvede na základě pozorování význam 
vlivu podnebí a počasí na rozvoj a 
udržení života na Zemi různých 
ekosystémů a charakterizuje mimořádné 
události způsobené výkyvy počasí 
a dalšími přírodními jevy, jejich 
doprovodné jevy a možné dopady i 
ochranu před nimi 
Objasní základní principy existence 
živých a neživých složek ekosystémů, 
zná organismy žijící v jednotlivých 
ekosystémech a vztahy mezi nimi, 
vysvětlí pojem populace, společenstvo, 
ekosystém, uvede příklady umělých a 
přirozených ekosystémů. 

► Mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy- příčiny vzniku 
mimořádných událostí, přírodní 
světové katastrofy, nejčastější 
mimoř. události v ČR a ochrana 
před nimi 

► Podnebí a počasí ve vztahu 
k životu, ochrana a využití 
přírodních zdrojů, vlivy znečištění 
ovzduší a klimatických změn na živé 
organismy a na člověka 

► význam vody a teploty prostředí pro 
život 

► Ekologie, organismy a prostředí 
► ochrana přírody a životního 

prostředí 

ENV – vztah člověka 
k prostředí, lidské 
aktivity, základní 
podmínky 
života,ekosystémy 
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5.6.3.2. Přírodopisná praktika – volitelný předmět 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět přírodovědná praktika si mohou zvolit žáci 7. – 9. ročníku a v učebním plánu je vymezen 

hodinou týdně s disponibilní časové dotace. Předmět bude zařazen do konkrétního ročníku podle 

zájmu žáků a možností školy. 

 

Vzdělávání ve volitelném předmětu přírodopisná praktika 

 je zaměřeno na komplexním rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Člověk a příroda 

 klade důraz na prožitkové poznávání přírody (přírodovědné vycházky, práce s přírodninami, 

vlastní badatelská práce) 

 je zaměřen na budování a rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě a vytváření postojů, které jsou 

v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje 

 

Formy a metody práce  

 přírodovědné vycházky 

 badatelská činnost 

 krátkodobé projekty 

 skupinová práce  

 prožitkové hry 

 

Průřezová témata: 

Předmět Přírodovědná praktika úzce souvisí se všemi předměty vzdělávacího oboru Člověk a příroda 

a zejména s průřezovým tématem ENV. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a 

řídí vlastní učení 

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

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje 

z nich závěry pro využití v budoucnosti 

Kompetence k řešení problémů 

 vyhledává informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné,podobné a odlišné 

znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti  k objevování různých variant řešení 

 problémy řeší samostatně, volí vhodné způsoby řešení 

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 

nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok či zdolávání problémů 

 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní 

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie  
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 naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, 

obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 

soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální 

 účinně spolupracuje ve skupině, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti 

pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

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

druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne 

pomoc nebo o ni požádá 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 

druhými při řešení daného úkolu 

 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samotný rozvoj 

Kompetence občanské 

 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na 

kvalitní životní prostředí 

Kompetence pracovní 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 

povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a 

společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a ochrany 

životního prostředí 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 

rozvoje i své přípravy na budoucnost 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 upozorňovat, jak předcházet ohrožujícím situacím 

 vést k pochopení významu digit. technologií pro lidstvo 

 upozorňovat na nutnost etického jednání při komunikaci 
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Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Přírodopisná praktika 

Období: 
7. – 9. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

Za pomoci atlasu a klíče určí známé 
rostliny a živočichy … 

 Botanické a zoologické terénní 
exkurze 

7. 

 

Na základě získaných vědomostí 
z terénních exkurzí a podle 
předložených fotografií určitých rostlin 
vytvoří elektronický herbář s popisem 
(výskyt, doba květu, význam …) 

 Tvorba el. herbáře 

Na základě získaných vědomostí ze 
zoologické exkurze v Lešné vytvoří 
prezentaci fauny daného světadílu 
(Afrika, Austrálie, Amerika, Asie …). 
Orientuje se v základních ekologických 
pojmech (populace, diverzita, biom, 
ekosystém) … 

 Ekosystémy podle světadílů 

Za pomoci návodu a učitele zvládne 
jednoduché biologické pokusy … 

 Biologické pokusy 

Dokáže vytvořit fotogalerii určité skupiny 
živočichů, která se využije při výuce 
přírodopisu … 

 Tvorba výukových materiálů 

Na základě získaných vědomostí z učiva 
přírodopisu 6. ročníku vytvoří a obhájí 
prezentaci dané skupiny živočichů … 

 Bezobratlí živočichové 

OSV – Osobnostní 
rozvoj, komunikace, 
kooperace  Dokáže pracovat s mikroskopem, 

dodržuje zásady mikroskopování, objeví 
a zakreslí pozorovaný trvalý preparát … 

 Mikroskopování trvalých preparátů 

S porozuměním využívá zajímavé 
přírodopisné výukové programy pro 
rozšíření vědomostí … 

 Výukové programy na PC 

7. 

 

Využívá mediální techniku pro rozšíření 
přírodopisných vědomostí … 

 Videofilmy, DVD 

Na konkrétním příkladě ekosystému 
vysvětlí základní vztahy, zhodnotí 
důsledky narušení ekosystému a zařadí 
typické rostliny a živočichy … 

 Ekosystémy (přirozené, umělé) 

7. 

Uvede příklad ohrožených druhů a 
posoudí důvod ohrožení, navrhne řešení 

 Ohrožené druhy rostlin a živočichů 
 Národní parky, CHKO 

Rozliší umělý ekosystém od 
přirozeného, určí vzácné dřeviny a 
ostatní rostliny … 
Seznámí se s vodními bezobratlými 
živočichy 

 Tématické vycházky: 
 Jaro v zámeckém parku 
 Vodní ekosystém 

ENV – vztah člověka k 
prostředí 

Rozlišuje jednotlivé typy biomů a uvede 
příklad typických organismů … 

 Biomy – život v jednotlivých 
klimatických pásmech 
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5.6.4. Zeměpis 

5.6.4.1. Zeměpis 

Obsahové, časové a organizační vymezení  

Vyučovací předmět se realizuje jako samostatný předmět v koordinaci s ostatními vyučovacími 

předměty, se kterými souvisí některá jeho témata (přírodopis, fyzika, matematika, dějepis, občanská 

výchova, výtvarná výchova). 

Pro vlastní výuku zeměpisu není zařízená odborná pracovna, výuka probíhá v kmenových učebnách, 

v PC učebně, knihovně, na prostranstvích mimo školu a v přírodě.  

V 6.,7.,a 8. ročníku jsou zařazeny dvě hodiny zeměpisu, v 9.třídě jedna hodina. V 7.ročníku je využita 

jedna hodina z disponibilní časové dotace. 

 

Vzdělávání v předmětu zeměpis 

 směřuje k pochopení probírané oblasti v širším geografickém kontextu 

 k vyhledávání a třídění informací o probíraných oblastech podle zadaných kritérií 

 k seznámení se s obecně používanými znaky, termíny a symboly z oboru zeměpis a jejich 

uvádění do vzájemných souvislostí 

 k chápání geografické, etnické a kulturní rozmanitost světa 

 k utváření pozitivního hodnotového systému 

 k využívání různých zdrojů informací a moderní výpočetní techniky 

Formy a metody práce: 

 kooperativní a individuální učení, školní projekty, problémové učení, samostatná práce, 

exkurze  

 práce s informacemi, pozorování, demonstrace, rozhovor, beseda 

Při výuce uplatňován diferencovaný přístup. Integrovaní žáci jsou vyučováni podle individuálního 

vzdělávacího plánu. Talentovaní žáci mají možnost rozvíjet své nadání v zeměpisných 

olympiádách a soutěžích, účastí na projektech a oborových dnech, svá poznání obohatit na 

zeměpisných exkurzích. 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

Do vzdělávacího předmětu přírodopis jsou začleněna tato průřezová témata:  

EGS – mírové soužití v rámci Evropy a světa,  kořeny a zdroje evropské integrace,  poznávání života 

v jiných zemích  

ENV – základní podmínky života na Zemi, ochrana přírody, ekosystémy, aktivity člověka a jejich 

dopad na životní prostředí 

MKV  – etnické skupiny, kulturní odlišnosti, postavení menšin, rasismus, předsudky ve společnosti 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Výuka zeměpisu má velký význam nejen pro vzdělávání člověka v oblasti ekologické, environmentální 

a globální výchovy, ale vědomosti, dovednosti a postoje osvojované v zeměpise tvoří celek pro 

orientaci v klíčových kompetencích. 

Kompetence k učení 
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 žáci vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků 

 osvojují si základní geografické pojmy 

 využívají prostředků výpočetní techniky 

 vedení žáků k vyhledávání a třídění informací, k užívání správné terminologie 

 zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků 

 vedení žáků k využívání výpočetní techniky 

Kompetence k řešení problémů 

 žáci vyhledávají informace vhodné k řešení problému 

 vnímají vývoj  nejrůznějších společenských a politických problémů ve světě 

 svá řešení posuzují z více aspektů, využívají získaných vědomostí a dovedností k objevování 

různých variant řešení 

 zadávání úkolů způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

Kompetence komunikativní 

 žáci souvisle a výstižně formulují své názory na společenské dění ve významných částech světa 

chápou potřebu vyslechnout odlišný názor a zabývat se jím 

 formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se        

vyjadřují ústně i písemně 

 vést žáky k respektu k jinému názoru  

 vést žáky k výstižné argumentaci 

Kompetence sociální a personální 

 žáci chápou význam týmové práce i postavení a význam samostatné práce, 

 utvářejí příjemnou atmosféru v týmu, naučí se diskutovat 

 důraz na dodržování pravidel slušného chování 

 vést žáky k dodržování pravidel 

Kompetence občanské 

 žáci respektují přesvědčení druhých lidí 

 chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví 

 přijímají základní demokratické principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy 

respektovat přesvědčení druhých lidí a vážit si jejich vnitřních hodnot 

 motivovat žáky k respektu k jiným názorům 

 motivovat žáky k zájmu o zeměpis a přírodní dědictví 

Kompetence pracovní 

 žák využívá svých znalostí v praxi,  nachází způsoby, jak využívat znalostí získané ve škole i 

mimo ni pro svůj další rozvoj 

 vést žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví  

 vést žáky k využívání znalostí v běžné praxi 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 upozorňovat, jak předcházet ohrožujícím situacím 

 vést k pochopení významu digit. technologií pro lidstvo 



  

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 133 (celkem 201)  

Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Zeměpis 

Období: 
6. - 9. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

 
Rozlišuje základní pojmy planeta a 
hvězda, pojmenuje ostatní tělesa ve 
Sluneční soustavě, srovnává velikost 
Země s ostatními planetami sluneční 
soustavy a se Sluncem… 
 

 Země jako vesmírné těleso 
 Postavení Země 
 Tvar Země 
 Velikost Země 

6. 

 

Určuje zeměpisnou polohu na mapách 
podle údajů zeměpisné šířky a délky… 

 Geografická kartografie a topografie 
 Určování zeměpisné polohy 

Vnímá glóbus jako zmenšený model 
Země a používá ho k demonstraci oběhu 
země kolem nakloněné osy zemské, 
uvědomí si důsledek tohoto pohybu - 
uplynutí 1 dne, časové jednotky 24 
hodin, Používá glóbus k demonstraci 
oběhu Země kolem Slunce, uvědomí si 
naklonění zemské osy jako určující 
důsledek pro střídání ročních období – 1 
rok, 365 dní, chápe podstatu, smysl a 
účel časových pásem na Zemi… 

 Země jako vesmírné těleso 
 Tvar, velikost a pohyby Země, 

střídání dne a noci 
 Období, světový čas a časová 

pásma 

Rozlišuje základní fáze měsíce, objasní 
pojmy zatmění měsíce a zatmění 
slunce… 

 Měsíc – přirozená družice Země 

Používá s porozuměním pojmy: glóbus, 
mapa, obsah a měřítko map, výškopis, 
polohopis, vysvětlivky, smluvené značky, 
čte a přiměřeně interpretuje informace z 
různých druhů plánů a map 
Aktivně pracuje s rejstříky atlasů… 

► komunikační geografický a 
kartografický jazyk 

► vybrané obecně používané 
► geografické, 
► topografické a kartografické pojmy, 
► mapa; jazyk 
► mapy: symboly, smluvené značky, 

vysvětlivky 
 Uplatňuje v praxi zásady bezpečného 
pohybu a pobytu ve volné přírodě v 
krajině, uplatňuje v modelových 
situacích zásady bezpečného chování a 
jednání při mimořádných událostech, 
ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu 

► Cvičení a pozorování v terénu 
místní krajiny, geografické exkurze 

ENV – vztah člověka 
k prostředí, základní 
podmínky života 

Orientuje se v procesech v litosféře, 
objasní stavbu zemského tělesa, vysvětlí 
proces pohybu zemských desek, 
tektoniky, … 

► Systém přírodní sféry na planetární 
úrovni 

► Litosféra 

Objasní pojmy: oceán, moře, pohyby 
mořské vody, vyhledá na mapě světové 
oceány, nejvýznamnější moře, řeky a 
jezera, objasní činnost ledovce a vznik 
podpovrchové vody… 
S porozuměním používá pojmy: počasí, 
meteorologické prvky, podnebí, vítr, 
proudění vzduchu, chápe ochranu 
ovzduší… 

► Systém přírodní sféry na planetární 
úrovni 

 
► Hydrosféra 

 
► Atmosféra 
► Systém přírodní sféry na planetární 

úrovni 
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Vyhledá na mapě klimatické pásy a 
navzájem porovná jejich podnebí 

 Podnebné pásy 

Formuluje pojem pedosféra, vysvětlí 
půdní erozi a její činitele, lokalizuje na 
mapách nejvýznamnější půdy, vnímá 
význam ochrany půd pro život na 
Zemi… 

 Pedosféra 
 Systém přírodní sféry na planetární 

úrovni 

Vyhledá geografická (šířková pásma) na 
mapě, s porozuměním interpretuje 
poznatky o těchto pásmech… 

 
► Systém přírodní sféry na regionální 

úrovni 
► Přírodní oblasti 
 

Chápe živelnou pohromu jako nenadálý 
děj, který nastává v důsledku působení 
přírodních sil na zemský povrch, 
rozezná různé druhy živelných pohrom, 
vysvětlí proces zemětřesení, sopečné 
činnosti… 

 
 Ochrana člověka při ohrožení života 

a zdraví 

 

Rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné 
přírodní zdroje  

 Využití přírody 
 Vztah přírody a společnosti 

S porozuměním používá pojmy: domov, 
obec, kraj, stát, světadíl, Země, 
chápe nerovnoměrnost v rozmístění 
obyvatelstva, rozliší obyvatelstvo podle 
biologických, kulturních znaků a 
ekonomických znaků a podle místa jejich 
bydlení (město, vesnice) 

 Lidé na Zemi 
 Obyvatelstvo světa 
 Region.,spol.,polit. a hospod.útvary 

Chápe lesy jako významné přírodní 
bohatství, dokáže určit podle atlasu 
nejvíce zalesněná území na Zemi, 
chápe nenahraditelnost pitné vody a 
ryby jako nedílnou složku potravy, určí 
podle atlasu hlavní rybolovné oblasti, 
objasní pojmy živočišná a rostlinná 
výroba… 

 Svět.hospodářství – sektorová a 
odvětvová struktura 

 Primární sféra – zemědělství, 
lesnictví, rybolov 

Rozliší těžký a lehký (spotřební) průmysl 
a přiřadí obory… 

 Svět.hospodářství – sektorová a 
odvětvová struktura 

 Sekundární sféra - průmysl 

6. 

Rozliší dopravu osobní, nákladní, 
silniční, železniční, vodní, leteckou a určí 
výhody a nevýhody dané dopravy… 
Rozliší základní a doplňkové služby, 
chápe význam jednotlivých služeb… 

 Doprava, služby 

Chápe použití HDP jako ukazatele 
vyspělosti státu, chápe závislost 
rozvojových zemí na pomoci zemí 
vyspělých, vyjmenuje zástupce 
vyspělých a rozvojových zemí… 

 Země podle vyspělosti 

Objasní pojem – kontinent (světadíl), 
popíše zemský povrch, pojmenuje a 
vyhledá na glóbu a mapě světa 
světadíly, oceány a nejvýznamnější 
moře, objasní pojem hranice… 

 Rozdělení světa 7. 
EGS – objevujeme 
Evropu a svět 
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Zdůrazní význam a postavení kontinentu 
v rámci celého světa, vyhledá 
nejvýznamnější  řeky, jezera, určí a 
vyhledá na mapě úmoří kontinentu, 
pojmenuje a vyhledá na mapě 
významné prvky horizontální členitosti, 
určí jednotlivá podnebná pásma, uvede 
příklad zástupců rostlin a živočichů 

 Světadíly, oceány, makroreg. světa 
 Modelové regiony světa 
 Afrika 

 

Vyjmenuje přírodní zdroje, zdůvodní 
nerovnoměrné rozmístění obyvatel, 
rozdělí oblasti, porovná polohu a 
specifika jednotlivých oblastí, seznámí 
se s významnými státy a městy v těchto 
oblastech, porovná jejich specifika v 
oblastech přírody, obyvatelstva a 
hospodářství… 

 Světadíly, oceány, makroreg. světa 
 Modelové regiony světa 

 
 Africké regiony 

Dokáže oceán lokalizovat v atlase, 
orientuje se v možnosti využití (doprava, 
rybolov, těžba ropy a zemního plynu) 

 Světadíly, oceány, makroreg. světa 
 Modelové regiony světa 
 Atlantský oceán 

Pojmenuje a vyhledá na mapě 
významné prvky horizontální členitosti, 
určí jednotlivá podnebná pásma, uvede 
příklad zástupců rostlin a živočichů, 
vyhledá nejvýznamnější řeky, jezera, 
objasní složení obyvatelstva… 

 Světadíly, oceány, makroreg. světa 
 Modelové regiony světa 

 
 Amerika 

MKV – Kulturní 
diference 

Rozdělí oblasti, porovná polohu a 
specifika jednotlivých oblastí, seznámí 
se s významnými státy a městy v těchto 
oblastech, porovná jejich specifika v 
oblastech přírody, obyvatelstva a 
hospodářství… 

 Světadíly, oceány, makroreg. světa 
 Modelové regiony světa 

 
 Americké regiony 

7. MKV – etnický původ 

Dokáže kontinent lokalizovat v atlase, 
orientuje se v možnosti využití (vědecké 
účely, organizovaná turistika) 

 
 Světadíly, oceány, makroreg. světa 
 Modelové regiony světa 
 Antarktida 

Dokáže oceán lokalizovat v atlase, 
orientuje se v možnosti využití, objasní 
pojmy: monzuny a tropické cyklony … 
Určí ostrovy a souostroví daného 
oceánu … 

 Indický oceán 
 Tichý oceán 
 Oceánie 
 Severní ledový oceán 

Určí geografickou polohu kontinentu, 
pojmenuje a vyhledá na mapě 
významné prvky horizontální členitosti, 
určí jednotlivá podnebná pásma, uvede 
příklad zástupců rostlin a živočichů, 
orientuje se v obydlenosti kontinentu … 

 Světadíly, oceány, makroreg. světa 
 Modelové regiony světa 

 
 Austrálie 

Pojmenuje a vyhledá na mapě 
významné prvky horizontální členitosti, 
určí jednotlivá podnebná pásma, uvede 
příklad zástupců rostlin a živočichů, 
vyhledá nejvýznamnější řeky, jezera, 
určí přírodní krajiny … 

 Světadíly, oceány, makroreg. světa 
 Modelové regiony světa 

 
 Asie 

Rozdělí oblasti, porovná polohu a 
specifika jednotlivých oblastí, seznámí 
se s významnými státy a městy v těchto 
oblastech, porovná jejich specifika v 
oblastech přírody, obyvatelstva a 
hospodářství… 

 Světadíly, oceány, makroreg. světa 
 Modelové regiony světa 

 
 Asijské regiony 
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Popíše zemský povrch, pojmenuje a 
vyhledá na glóbu a mapě světa daný 
světadíl, zdůrazní význam a postavení 
Evropy v rámci celého světa, orientuje 
se v historickém vývoji, pojmenuje a 
vyhledá na mapě významné prvky 
horizontální členitosti, určí jednotlivá 
podnebná pásma… 

 Světadíly, oceány, makroreg. světa 
 Modelové regiony světa 
 
 Evropa 

8. 

EGS – objevujeme 
Evropu a svět 

Vyhledá nejvýznamnější  řeky, jezera, 
určí a vyhledá na mapě úmoří 
kontinentu, uvede příklad zástupců 
rostlin a živočichů, určí geografickou 
polohu regionů Evropy a porovná je, 
Objasní rozmístění obyvatelstva 
vzhledem k přírodním podmínkám … 

 Světadíly, oceány, makroreg. světa 

 

 

Orientuje na zeměpisných mapách 
přírodních krajin světa, lidnatosti a sídel, 
používá s porozuměním pojmy migrace, 
přirozený pohyb obyvatelstva, strom 
života, orientuje se v evropském 
hospodářství, rozliší výhody a nevýhody 
jednotlivých druhů dopravy … 

 Světadíly, oceány, makroreg. světa 
 Modelové regiony světa 

 
 Evropa 

EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 

Orientuje se v evropském hospodářství, 
rozliší výhody a nevýhody jednotlivých 
druhů dopravy … 

 Světadíly, oceány, makroreg. světa 
 Modelové regiony světa 
 Evropa – hospodářství 

 

Rozdělí regiony, porovná polohu a 
specifika jednotlivých regionů, seznámí 
se s významnými státy a městy v těchto 
oblastech, porovná jejich specifika v 
oblastech přírody, obyvatelstva a 
hospodářství … 

 Světadíly, oceány, makroreg. světa 
 Modelové regiony světa 
 
 Regiony Evropy 

Určí geografickou polohu ČR na mapě 
Evropy, porovná rozlohu ČR s ostatními 
evropskými státy, rozliší dvě základní 
geomorfologické jednotky Českou 
vysočinu a Karpaty, orientuje se na 
mapě, vyhledává hlavní pohoří … 

 
 Česká republika 
 Zeměpisná poloha, rozloha, 

členitost, přírodní poměry a zdroje 

Zařadí území ČR k úmořím, pojmenuje 
hlavní vodní toky a vyhledá na mapách, 
rozlišuje velkoplošná a maloplošná  
chráněná území v ČR, objasní 
demografický vývoj obyvatel ČR, 
zhodnotí souvislosti rozmístění 
obyvatelstva, rozděluje sídla podle 
kritérií a podle jejich funkce … 

 Česká republika 
 Obyvatelstvo 

ENV – základní 
podmínky života, 
lidské aktivity, životní 
prostředí 

Objasní a zdůvodní hospodářskou 
vyspělost jednotlivých regionů ČR, 
popíše a zhodnotí polohu oblastí ČR 
vzhledem k dopravní síti, rozlišuje 
jednotlivé druhy dopravy podle prostředí 
a účelu … 

 
 Česká republika – hospodářství 
 Hospodářské charakter., sídelní 

poměry; rozmístění hospod.aktivit, 
sektorová a odvětvová struktura 
hospodářství 

 

Komplexně srovnává jednotlivé regiony 
v ČR z hlediska přírodních podmínek, 
osídlení, hospodářského potenciálu, 
životní úrovně, kvality ŽP, specifikuje 
postavení místní oblasti v rámci státu a 
vzhledem k sousedním regionům, 
posuzuje přednosti a příležitosti pro další 
rozvoj míst.  

 
 Regiony ČR 
 Kraje ČR 

MDV – kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení o regionech 
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Zná lidské rasy a nejdůležitější jazykové 
skupiny, dokáže je lokalizovat na mapě, 
zná pojmy rasismus, antisemitismus, 
xenofobie atd., chápe jejich negativní 
konotace … 

 Obyvatelstvo světa 
 Lidské rasy, národy a jazyky – 

rasismus, antisemitismus 

MKV – multikulturalita 
 

Vyjmenuje významná světová a národní 
náboženství, orientuje se v základních 
pojmech světových náboženství, 
lokalizuje rozšíření světových 
náboženství na mapě … 

 Obyvatelstvo světa 
 Náboženství ve světě – 

křesťanství, islám, buddhismus, 
judaismus, hinduismus 

 

Posoudí rozdíly ve struktuře 
obyvatelstva ve vyspělých a rozvojových 
státech … 

 Obyvatelstvo světa 
 Struktura obyvatelstva ve světě – 

věkové pyramidy ve vyspělých a 
rozvojových zemích 

Přiřadí jednotlivé sektory ke správným 
odvětvím hospodářství, uvádí příklady, 
posoudí poměry jednotlivých sektorů ve 
vybraných zemích světa … 

 Světové hospodářství 
 Primární, sekundární a terciární 

sektor 
 

Posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné 
základní geografické znaky sídel, 
vysvětlí pojmy urbanizace, aglomerace 
apod., uvádí funkce měst … 

 Regionální společenské, politické a 
hospodářské útvary 

 Venkovská sídla, městská sídla, 
proces urbanizace, městská 
aglomerace, územní struktura měst, 
funkce měst 

 

Zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, 
lokalizuje na mapách hlavní světové 
surovinové a energetické zdroje … 

► Světové hospodářství 
► Sektorová a odvětvová struktura, 

územní dělba práce, ukazatele 
► Hospodářského rozvoje a životní 

úrovně 

 

Lokalizuje na mapách rozvojová jádra a 
periferní zóny, charakterizuje specifika 
jak jádrových tak periferních oblastí, 
uvádí příklady … 

► Regionální společenské, politické a 
hospodářské útvary 

► Jádrové a periferní oblasti 
 

Posoudí význam světového zemědělství, 
rozlišuje různé podoby současného 
zemědělství, chápe souvislost mezi 
hospodářskou vyspělostí státu 
s vyspělostí zemědělské výroby, 
zhodnotí význam pěstování užitkových 
plodin, chovu hospodářských zvířat, 
rybolovu a lesnictví pro světové 
hospodářství … 

 Světové hospodářství 
 Světové zemědělství 

 

Charakterizuje lokalizační činitele 
průmyslové výroby … 

 Světová průmyslová výroba 
 Světové hospodářství 

 

Lokalizuje na mapě oblasti těžby 
nejvýznamnějších surovin, uvádí 
příklady obnovitelných a 
neobnovitelných zdrojů, 
charakterizuje význam energetiky a 
těžkého průmyslu, uvádí na vybraných 
příkladech závažné důsledky a rizika 
přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí, charakterizuje význam 
spotřebního průmyslu 

 Světové hospodářství 
 Těžba surovinových zdrojů, 

energetika a těžký průmysl, 
spotřební průmysl 9. 

 

Popíše význam dopravy ve světovém 
hospodářství, uvádí příklady … 

 Světové hospodářství 
 Úloha dopravy v hospodářství 
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Jednoduše charakterizuje specifika a 
funkce železniční, silniční, potrubní, 
vodní, letecké dopravy a dopravy 
informací … 

 Světové hospodářství 
 Železniční, silniční, potrubní, vodní, 

letecká doprava a doprava 
informací 

EGS – Evropa a svět 
nás zajímá 

Chápe význam terciéru v hospodářství 
vyspělých zemí, zhodnotí význam 
cestovního ruchu a mezinárodního 
obchodu  pro světové hospodářství …  

 Světové hospodářství 
 Služby obyvatelstvu – terciární 

sféra, cestovní ruch, mezinárodní 
obchod 

ENV – vztah člověka k 
prostředí 

Porovnává zájmové integrace států 
světa na základě podobných a 
odlišných znaků, lokalizuje na mapách 
jednotlivých světadílů hlavní aktuální 
geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových 
regionech … 

 Světové hospodářství 
 

 Hlavní hospodářské organizace ve 
světě – EU, NAFTA, OECD, OPEC 

 

Orientuje se v „politické mapě“ 
současného světa … 

► Politická mapa současného světa – 
státy nezávislé a závislé 

► Regionální společenské, politické a 
hospodářské útvary 

MKV - Multikulturalita 

Rozlišuje specifika hranic přírodních a 
umělých, uvádí příklady, porovná 
převládající státní zřízení … 

 Státní hranice, 
 státní zřízení,správní členění, 

způsob vlády, rozvoj států světa 
 

Porovnává státy světa a zájmové 
integrace států světa na základě 
podobných a odlišných znaků 

 Mezinárodní politické organizace – 
OSN, NATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 139 (celkem 201)  

5.7. Umění a kultura 

5.7.1. Výtvarná výchova 

5.7.1.1. Výtvarná výchova - I. stupeň 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

Vyučuje se v 1.- 3.ročníku 1 vyučovací hodina týdně, ve 4. a 5. ročníku 2 vyučovací hodiny týdně. 

V případě nízkého počtu žáků dochází ke spojování vedlejších ročníků. Směřuje k podchycení a 

rozvíjení zájmu o výtvarné umění, seznamuje s různými výtvarnými technikami, učí chápat umělecký 

proces jako způsob poznání a komunikace, učí užívat různorodé umělecké vyjadřování prostředky pro 

vyjádření svého vnímání, cítění, poznávání. 

 

Vyučovací předmět výtvarná výchova je úzce spjat s ostatními předměty všech vzdělávacích oblastí.  

Ve vyučovacím předmětu se realizují tato průřezová témata:  OSV, ENV, MDV 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 žáci jsou vedeni k samostatnému pozorování a vnímaní reality a řešení výtvarných problémů 

 učitel vede žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření 

 žáci využívají poznatky v dalších výtvarných činnostech 

Kompetence k řešení problémů 

 učitel vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů 

 žáci využívají získaná poznání při vlastní tvorbě 

Kompetence komunikativní 

 žáci se zapojují do diskuse 

 respektují názory jiných 

 učitel vede žáky k obohacování slovní zásoby a odborné vyjadřování z výtvarné oblasti 

Kompetence sociální a personální 

 žáci umí tvořivě pracovat ve skupině 

 učitel vede žáky ke kolegiální pomoci 

 žáci respektují různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost alternativního přístupu 

Kompetence pracovní 

 žáci užívají samostatně vizuálně obrazné techniky 

 žáci dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla 

 učitel vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi 

Kompetence občanské 

 žáci chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí 

učitel pomáhá žákům vytvořit si  postoj k výtvarným dílům 

 Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 
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Oblast: 
Umění a kultura 

Předmět: 
Výtvarná výchova 

Období: 
1. – 5. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

maluje vodovými barvami, temperami, 
suchým pastelem, voskovkami, používá 
různé druhy štětců 

► Malba 

1. – 3. 

VDO – občanská 
společnost a škola – 
výchova 
k samostatnosti a 
sebekritice, 
ohleduplnost 
 
OSV – kreativita 
 
ENV – ekosystémy, 
Vztah člověka 
k životnímu prostředí, 
výchova k životnímu 
prostředí 
 
MDV – kritický přístup 
k výtvarnému umění, 
práce v týmu 
 
 

umí míchat barvy, rozpozná a porovnává 
tvary, barvy, objekty a třídí je, 
rozliší teplé a studené barvy 

► Barvy - teorie 

zvládne kresbu dřívkem, perem, tužkou, 
rudkou, uhlem, vnímá události různými 
smysly a vizuálně je vyjadřuje 

► Kresba 

modeluje z plastelíny, samotvrdnoucí 
hmoty 

► Technika plastického vyjádření 

tvaruje papír, umí výtvarně zpracovat 
přírodní i odpadový materiál, v tvorbě 
projevuje své vlastní zkušenosti, 
uplatňuje je při tom v plošném i 
prostorovém uspořádání-linie, tvary, 
objemy, barvy… 

► Další výtvarné techniky 

zvládne koláž, frotáž, prostorovou 
techniku 

► Koláž, nalepování, dotváření, tisk, 
otisk 

pozná ilustrace J. Lady, O. Sekory, H. 
Zmatlíkové 

► Ilustrátoři dětských knih 

zdokonalí techniku malby, kombinaci 
různých technik, umí barevně vyjádřit 
své pocity a nálady, porovnává barevné 
kontrasty, proporce a světlostní změny 

► Malba, míchání barev, emocionální 
barva 

4. – 5.  

zdokonalí techniku kresby z 1. období, 
vystihne tvar, linie, strukturu, 
užívá prvky obrazného vyjádření 
v plošném vyjádření linie 

► Kresba perem, dřívkem, rudkou, 
uhlem 

rozeznává grafické techniky, hledá a 
nalézá vhodné prostředky pro svá 
vyjádření na základě smyslového 
vnímání, které uplatňuje pro vyjádření 
nových prožitků 

► Grafické techniky – tisk z koláže, 
šablon, otisk 

seznámí se s modelováním z papíru, 
hlíny, sádry, drátů, 
naučí se základy aranžování 

► Techniky plastického vyjadřování, 
další techniky 

pozná ilustrace známých českých 
ilustrátorů – J. Lady, J. Trnky, J.Čapka, 
A. Borna, R. Pilaře 
porovnává díla jednotlivých autorů a 
využívá je jako inspiraci 
využívá k tvorbě mimo zrakové vnímání i 
vnímání dalšími smysly 
svobodně volí prostředky k výtvarnému 
vyjádření 
 

► Ilustrátoři dětských knih 
► Tvorba na základě hudebního 

podkladu 

 

5.7.1.2. Výtvarná výchova - II. stupeň 

Obsahové, organizační a časové vymezení 
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Vyučovací předmět výtvarná výchova na 2. stupni navazuje svým obsahem na předmět výtvarná 

výchova na 1. stupni. V 6. a 9. ročníku je mu vymezena dvouhodinová dotace týdně, v 7., a 8. ročníku 

jednohodinová dotace týdně. Pro výuku výtvarné výchovy není stanovena odborná učebna. 

 

Vzdělávání v předmětu výtvarná výchova 

 učí pracovat s vizuálně obraznými znakovými systémy 

 učí různé výtvarné techniky a postupy, učí experimentovat 

 umožňuje vlastní tvořivou činnost a její prezentaci 

 využívá odborné literatury 

 rozvíjí fantazii, představivost, estetické vnímání 

 učí sebehodnocení a hodnocení práce jiných 

 

Formy a metody práce 

 výtvarná činnost individuální a skupinová 

 práce s informacemi, třídění, vyhledávání 

 prezentace – výzdoba školních prostor 

 návštěva kulturních památek 

Ve vyučovacím předmětu se realizují tato průřezová témata: OSV, MDV 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 vede k získání pozitivního vztahu k výtvarnému umění světovému, národnímu i regionálnímu 

(lidové   umění Slovácka) 

 učí pozorovat a experimentovat, získané poznatky uplatňovat ve výtvarné činnosti, například v 

kresbě a malbě, grafických technikách a v práci s jinými různými materiály 

 učí používat základní výtvarné termíny a symboly 

Kompetence k řešení problémů 

 vede k řešení problémů v nejrůznějších problémových situacích a k praktickému ověřování 

správnosti řešení problémů 

 učí vyhledávat informace (výtvarné publikace, internet) 

Kompetence komunikativní 

 rozvíjí schopnost samostatně  formulovat  a vyjadřovat své myšlenky a názory, diskutovat a 

argumentovat  

Kompetence sociální a personální 

 učí spolupráci ve skupině podle stanovených pravidel práce v týmu 

 vede k diskusi 

 učí respektovat názor druhého 

 

 

Kompetence občanské 



  

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 142 (celkem 201)  

 upozorňuje na důležitost našich tradic, kulturního a historického dědictví  (folklorní tradice – 

Masopust, 

 Velikonoce, Vánoce, kroje, lidová architektura) 

 zdůrazňuje kladný postoj k uměleckým dílům, smysl pro tvořivost a kulturu 

Kompetence pracovní 

 seznamuje se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 vede k používání bezpečných materiálů, nástrojů a vybavení, dodržování stanovených pravidel 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 
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Oblast: 
Umění a kultura 

Předmět: 
Výtvarná výchova 

Období: 
6. – 9. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

vybírá, vytváří a pojmenovává škálu 
prvků vizuálně obrazných vyjádření a 
jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření 
vlastních zkušeností, vjemů, představ a 
poznatků 

      Rozvíjení smyslové citlivosti  
► prvky vizuálně obrazného vyjádření 

linie, tvary, objemy, vztahy a 
uspořádání prvků v ploše, objemu, 
prostoru a časovém průběhu, ve 
statickém i dynamickém  vizuálně 
obrazném vyjádření. 

► uspořádání objektů do celků v ploše, 
objemu, prostoru a časovém 
průběhu  

► vyjádření vztahů  (lineárních, 
barevných, plastických), pohybu a 
proměn uvnitř a mezi objekty ve 
statickém a dynamickém vyjádření 

6. 

OSV – kreativita, 
rozvoj a vyjádření 
vlastní fantazie a 
představivosti na dané 
téma 

zaznamenává vizuální zkušenosti, 
zkušeností získaných ostatními smysly a 
k zaznamenání podnětů z představ a 
fantazie. 

► Reflexe a vztahy zrakového vnímání 
k vnímání ostatními smysly 

 

Zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném 
umění  a digitálních médiích  - 
počítačová grafika, fotografie, video, 
animace 

► vědomé vnímání a uplatnění 
mimovizuálních podnětů při vlastní 
tvorbě, reflexe ostatních uměleckých 
druhů např. hudebních či 
dramatických 7. 

OSV -  kreativita -
výtvarné vyjádření 
inspirované vnímáním 
detailů ve volné 
přírodě. 

rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v 
rovině subjektivního účinku  

► smyslové účinky vizuálně obrazných 
vyjádření 

► umělecká výtvarná tvorba, 
fotografie, film, televize 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky 
pro vlastní osobité vyjádření; 
interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; 
vychází při  tom ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

► prostředky pro vyjádření emocí, 
pocitů a nálad, fantazie, představ a 
osobních zkušeností 

► manipulace s objekty, akční tvar 
malby a kresby. 

► typy vizuálně obrazných vyjádření 
► objekty, texty, plastika, film, 

fotografie… 
► přístupy k vizuálně obrazným 

vyjádřením 
► hledisko vnímání 
► hledisko motivace 

8. 

OSV – rozvoj 
schopností poznávání-
osobní rozvoj, 
uplatňování 
subjektivity 
(význam umění 
v životě člověka) 
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Ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření  

► osobní postoj v komunikaci 
► utváření a  zdůvodňování 
► komunikační obsah vizuálně 

obrazných vyjádření 
► vysvětlování a obhajoba výsledků 

vlastní tvorby, prezentace 
► proměny komunikačního obsahu 
► záměry a proměny obsahu vlastních 

děl i děl výtvarného umění na 
základě historické, sociální a kulturní 
souvislosti 

9. 

 
MDV – tvorba 
mediálního sdělení 
(rozpoznání pojmu : 
hodnota a reklama) 
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5.7.2. Hudební výchova 

5.7.2.1. Hudební výchova – I. stupeň 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

Předmět je realizována v 1.-5.ročníku -1 hod. týdně. V případě nízkého počtu žáků dochází ke 

spojování vedlejších ročníků. Hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím oboru Umění a kultura. 

Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyřech oblastí: 

 vokální činnost - práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu 

 instrumentální činnost - hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci 

 hudebně pohybová  činnost - ztvárnění hudby pohybem ,tancem a gesty 

 poslechová činnost - aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylu a podob 

 

Formy a metody práce: 

Žáci pracují ve třídě, která je vybavena klavírem a dalšími hudebními nástroji, využívají audiovizuální 

prezentační techniku a dostupné vyučovací pomůcky 

 

Průřezová témata 

V tomto předmětu jsou realizována tato: EGS ,MKV, MDV 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

 učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

 učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

Kompetence k řešení problémů 

 rozlišuje kvality tonů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby 

 rozpozná některé hudební nástroje 

 učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků 

 učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání 

Kompetence komunikativní 

 žák rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hud. forem 

 reaguje pohybem na znějící hudbu 

 učitel se zajímá o názory, zkušenosti a náměty 

Kompetence sociální a personální 

 žáci jsou vedeni ke kritickému posuzování žánrů a stylů hudby 

 učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

Kompetence občanská 

 žák je veden ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl 

 učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich 

výsledků 

Kompetence pracovní 
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 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem vyjadřuje hudební 

náladu 

 učitel vede žáky k užívání různých nástrojů a vybavení 

 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 

Oblast: 
Umění a kultura 

Předmět: 
Hudební výchova 

Období: 
1. – 5. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

Při zpěvu i rytmizaci říkadel hospodárně 
dýchá a zřetelně vyslovuje.  

► Pěvecké dovednosti, říkadla 

1. 

EGS - Evropa a svět 
nás zajímá - 
poznávání evropské 
hudby 
 
MKV - Kulturní 
diference, lidské 
vztahy - hudba 
etnických skupin 
 
MDV - vnímání autora 
mediálních sdělení - 
výběr kvalitní hudby 

Pracuje nejméně s deseti písněmi  ► Nácvik písní 

Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 
► Hudební rytmus, hra na ozvěnu, hra 

na tělo 

Taktuje 2/4 takt  ► Taktování 

Hra na nejjednodušší doprovody- Orffův 
instrumentář 

► Hudební doprovod 

Pozná a naučí se Vánoční koledy ► Zpěv písní 

Pozná vybrané hudební nástroje ► Hudební nástroje 

Poslouchá různé hudební styly, pozná 
hymnu ČR 

► Hudební styly- hudba pochodová, 
taneční, ukolébavka 

Rozlišuje rychlé a pomalé tempo, 
melodii klesající a stoupající, 
zeslabování a zesilování 

► Hudební značky 

2. 

 
MDV - vnímání 
mediálního sdělení, 
uplatnění výrazových 
prostředků v hudbě a 
tanci 

Umí vytleskat rytmus, zná lidové tance- 
mazurka, polka 

► Hudební rytmus 

Zná pojem nota, notová osnova, 
houslový klíč, pomlky 

► Hudební pojmy 

Umí zazpívat nejméně 10 písní 
► Pěvecký a mluvní projev- dvojhlas, 

kánon 

Hraje na dětské hudební nástroje, dle 
zvuku některé rozpozná 

► Hudební nástroje 

Rozliší umělou a lidovou píseň ► Píseň 

Seznámí se s vybranými skladbami 
klasických autorů 

► Poslechová hudba 

Umí pojmenovat notovou osnovu, umí 
napsat notu celou, půlovou, čtvrťovou 

► Notová osnova, hodnoty not 

3.  

Vytleská 2/4 a ¾ takt ► Taktování 
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Pracuje nejméně s 10ti písněmi, dbá na 
správné dýchání při zpěvu 

► Pěvecký a mluvní projev 

Umí doprovázet na rytmické nástroje, 
rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, 
žesťové 

► Rozdělení hudebních nástrojů, hra 
na Orffovy nástroje 

Umí polkové a valčíkové kroky ► Tanec 

Seznámí se s tvorbou B. Smetany,  
A. Dvořáka, poslouchá hudbu vážnou, 
populární, slavnostní 

► Poslechová činnost 

Zpívá jednohlasně ► Zpěv- dvojhlas, vícehlas, intonace 4.  

Rozezná stupnici dur, moll,  ► Stupnice 

4. 

MKV - lidské vztahy, 
vzájemné obohacování 
různých kultur, kulturní 
diference, 
respektování různých 
etnik 
 
 

Pozná notu osminovou ► Hodnota not 

Hraje na Orffovy nástroje ► Hudební doprovod 

Taktuje na 2 a 3 doby ► Dirigování 

Vyjadřuje charakter poslechové hudby 
pohybem 

► Poslech a pohybový doprovod 

Rozlišuje melodii od doprovodu ► Hudební melodie, akord 

Poslech vážné hudby, rozdělí skladbu 
na části 

► Hudební formy, hudební skladatelé 

Dbá na dýchání, hlasovou hygienu ► Hygiena hlasu 

5. 

MDV - vnímání 
mediálních sdělení, 
vnímání autora  
EGS - Evropa a svět 
nás zajímá 
 
 

Naučí s vybrané písně ► Zpěv, rytmus, dvojhlas, vícehlas 

Taktuje v ¾ a 4/4 taktu ► Taktování 

Hraje jednoduché skladby na nástroje- 
dle možností (flétna) 

► Orientace v notovém záznamu 

Zkouší pantomimu, pohybově 
improvizuje, zapamatuje si taneční kroky 

► Pohybový doprovod 

Získá povědomí o W. A. Mozartovi  
a L. Janáčkovi, rozezná hudebně 
výrazové prostředky a žánry 

► Poslech, hudební styly, žánry, 
formy, hudební skladatelé 

Seznámí se s krajovými lidovými tanci ► Hudební hry 
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5.7.2.2. Hudební výchova – II. stupeň 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

Předmět je realizována v 6.- 9.ročníku - 1 hod. týdně. V případě nízkého počtu žáků dochází ke 

spojování vedlejších ročníků. Výuka probíhá v poloodborné učebně hudební výchovy.  

 

Formy a metody práce: 

 skupinové vyučování 

 samostatná práce 

 kolektivní práce 

 krátkodobé projekty 

 

Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : 

 vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím 

vokálních instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit 

 chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace 

 získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti 

 pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností 

 rozvoji žákovy celkové hudebnosti 

 

Průřezová témata - ve vyučovacím předmětu se realizují tato průřezová témata: 

ENV    - vztah člověka k přírodě 

EGS  - jsme Evropané, Evropa a svět nás zajímá 

OSV - poznávání lidí, kreativita, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, hodnoty, postoje, rozvoj   

schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kooperace  

MKV  -   schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty z médií  

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 žáci podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace 

 používají  obecně užívané hudební termíny 

 získané znalosti propojují do souvislostí 

 učitel vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací 

 k používání odborné terminologie 

 k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi 

 k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů  

 stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

Kompetence k řešení problémů 

 žáci na základě individuální hudební vyspělosti postihují z hudebního proudu znějící skladby 

významné  sémantické prvky, srovnávají je, slovně charakterizují, hledají  spojitosti mezi vlastní 

hudební zkušeností a zkušeností autora předávané hudebním dílem 
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 samostatně a kriticky přemýšlejí  

 žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů  

 při zadání úkolu žáci  rozpoznají problém a hledají  nejvhodnější způsob řešení 

 učitel vede žáky ke správným  způsobům řešení problémů 

 s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu  ke správnému řešení 

Kompetence komunikativní 

 žáci při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat 

názor druhých 

 učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

 zajímá se o náměty a názory žáků 

Kompetence sociální a personální 

 žáci efektivně spolupracují, respektují názory jiných 

 žáci se učí objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, učí se chápat odlišné 

kvality svých spolužáků 

 učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně 

ovlivňovat kvalitu práce 

 učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

Kompetence občanské 

 žáci respektují názor druhých 

 chrání a oceňují naše kulturní tradice 

 aktivně se zapojují do kulturního dění 

 učitel vytváří prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění 

 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

Kompetence pracovní 

 žáci při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a 

dodržují vymezená pravidla  

 žáci si vytváří pozitivní vztah k hudebním činnostem 

 učitel vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 upozorňovat, jak předcházet ohrožujícím situacím 

 vést k pochopení významu digit. technologií pro lidstvo 

 upozorňovat na nutnost etického jednání při komunikaci 
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Oblast: 
Výchova ke zpěvu a k hudbě 

Předmět: 
Hudební výchova 

Období: 
6. - 9. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

dodržuje správné pěvecké návyky a 
hlasovou hygienu 

► zapojuje se aktivně do hudebně 
pohybových her 

► poznávání hudebních nástrojů - 
rozdělení do skupin 

► píseň lidová, umělá 
► vokální a instrumentální skladba 
► melodram 
► muzikál 
► opereta, opera 

6. 

OSV – komunikace- 
umění jako prostředek  
komunikace, 
mezilidské vztahy, 
kreativita, kooperace  
 
 
 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá- vnímání 
evropské hudeb. 
kultury, emotivnost, 
prožitek 

vnímá dynamiku , tempo , rytmus písní i 
skladeb 

dokáže  použít k doprovodu některých 
písní Orffovy nástroje 

orientuje se v hudebních nástrojích 

umí rozlišit lidovou a umělou píseň 

v rámci svých schopností zpěv vybrané 
písně, případně zapojení doprovodné 
složky 

(Instrumentální činnosti) 

► reprodukce známých písní 
s důrazem na první a druhou dobu 
taktu 

► rytmické hádanky, rytmické ozvěny, 
rytmická hra na tělo 

► rytmické hud. formy – pochod, 
polka, valčík 

► analytická práce s písní, jednoduchá 
písňová forma 

► Orfovy nástroje 

postihuje rytmické, dynamické a 
výrazové změny v hudebním proudu 

(Vokální činnosti) 
► intonační cvičení --> vzestupná a 

sestupná řada tónů, intonace 
stupnic dur 

► zpěv lidových písní, práce s 
notovým zápisem 

6.- 7. 

ENV – vztah člověka 
k prostředí -citová 
stránka osobnosti,  
láska k přírodě, 
vnímání krásy 

sluchem rozliší zvuk vybraných 
hudebních nástrojů a dovede je 
pojmenovat 

při poslechu využívá získané zkušenosti (Poslechové činnosti) 

► pochod, tanec, vážná hudba 
k poslechu --> výběr poslechových 
skladeb různých období 

► poslech -Baroko – Vivaldi 
► poslech Klasicismus  - Mozart, 

Beethoven 
► poslech Romantismus – Chopin,  

Schubert  
► poslech  Český romantismus – 

Smetana, Dvořák                         

7. 
OSV – kreativita, 
komunikace 

spojuje poslech s instrumentální nebo 
pohybovou činností 

rozpozná hudební nástroje , jejich 
výrazové možnosti 

rozpozná rozdíly  v sólové , komorní a 
symfonické hudbě 

pohybem reaguje na znějící hudbu 
s využitím jednoduchých gest a 
tanečních kroků 

► Instrumentální činnosti a pohybové 
činnosti 

Slavnostní útvary- hymny národů 

rozliší základní vlastnosti tónu 
► poslech klasiky české a světové 

hudby 
7.-8.  

sluchem rozliší melodii vzestupnou a  
sestupnou 
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pokouší se podle individuálních dispozic 
vytleskat rytmus písně 

► taktování, taneční kroky, vlastní 
pohybové ztvárnění – choreografie 

► polka, valčík, mazurka 
► učí se poslouchat složitější skladby 

vážné hudby    

8. 
MKV – multikulturalita, 
lidské vztahy 

seznámí se s vybranými skladbami 
světových skladatelů 
poznává nejstarší hudební památky a 
snaží se je zařadit do historických 
souvislostí 

► poslech hudebních skladeb, které 
mají historický význam a jejich 
následný výklad 

8.-9. 

EGS – Evropa a svět 
nás zajímá -vnímání 
evropské hudební 
kultury 

orientuje se v jednotlivých hudebních 
obdobích 
poznává charakteristické znaky a snaží 
se  nalézt souvislosti z jiných oborů 
umělecké činnosti 
podle svých individuálních hudebních 
dispozic zpívá kultivovaně a pěvecky 
správně písně různých žánrů 

► rozpozná některé z tanců 
► různých stylových období 
► zvolí vhodný typ hudebně 

pohybových prvků 
► vyhledává souvislosti mezi hudbou a 

jinými druhy umění 
► učí se pochopit spojení slova a 

hudby 
 

9. 

MKV – etnický původ 
 
ENV – vztah člověka k 
prostředí 
 

postihuje hudební výrazové prostředky 

spojuje poslech s instrumentální nebo 
pohybovou činností 

rozpozná hudební nástroje, jejich 
výrazové možnosti 

snaží se  rozlišit lidovou a umělou píseň, 
melodram, muzikál, operu a operetu 
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5.8. Člověk a zdraví 

5.8.1. Tělesná výchova 

5.8.1.1. Tělesná výchova - I. stupeň 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

Vyučovací předmět Tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových možností a zájmů žáků 

a k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na vlastní tělesnou zdatnost, duševní a 

sociální pohodu. Postupuje se od spontánních pohybových činností žáků k činnostem řízeným a 

výběrovým. Žáci se naučí samostatně hodnotit úroveň své zdatnosti a zařazovat pohyb do svého 

denního režimu. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je radost žáka z pohybu. 

Pohybové vzdělání i jeho hodnocení probíhá s ohledem na zdravotních oslabení žáků.  

Vyučovací předmět se bude realizovat jako vyučovací hodina. 

Vyučovací předmět se bude vyučovat v následujících časových dotacích: 

1. ročník - 2 hodiny týdně 

2. ročník - v jednom pololetí 2 h. týdně, ve druhém pololetí 2. h. + 1 h. plavání týdně 

3. ročník - v jednom pololetí 2 h. týdně, ve druhém pololetí 2. h. + 1 h. plavání týdně 

4. ročník - 2. h. týdně 

5. ročník - 2 h. týdně 

Výuka probíhá v tělocvičně, na hřišti a v plaveckém bazénu plavecké školy. Pokud budou rodiče 

souhlasit, může být realizována jedna hodina tělesné výchovy formou plaveckého výcviku i v ostatních 

ročnících. 

Výuka probíhá ve třídách daného ročníku, v případě nízkého počtu dětí dochází k spojování vedlejších 

ročníků. 

 

Průřezová témata - ve vyučovacím předmětu se nerealizují průřezová témata. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Vzdělávání v předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k: 

 poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

 pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání 

radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou 

příznivých vztahů 

 poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu 

vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí 

 získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co 

zdraví ohrožuje a poškozuje 

 využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k 

upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní 

situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví 
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 propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s 

volním úsilím atd. 

 chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu 

pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti 

 aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných 

činností ve škole i v obci 

 

 

Oblast: 
Člověk a zdraví 

Předmět: 
Tělesná výchova 

Období: 
1. – 5. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

Spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím a využívá 
nabízené příležitosti  

► Základní zdraví prospěšná cvičení- 
chůze, běh, plavání, apod. 

1.- 3.   

Osvojuje si základní gymnastické pojmy, 
názvy nářadí a náčiní 

► Gymnastické pojmy 1.- 3.  

Prohlubuje znalosti bezpečnostních 
pravidel při cvičení. Uplatňuje zásady 
hygieny a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých prostorech školy 

► Základní hygiena při TV a při jiných 
pohybových aktivitách 

► Vhodné obutí a oblečení 
► Organizace a bezpečnost 

cvičebního prostoru- bezpečnost 
v šatnách 

► Bezpečná příprava a ukládání 
nářadí, náčiní a pomůcek 

► První pomoc 
► Zásady evakuace 

1.- 3.  

Prohlubuje si základy atletiky 

► Chůze s dopomocí i bez dopomoci, 
obměny chůze,  

► Běh, kondiční běh, běh na 30 a 60m 
► Vytrvalostní běh 5-10minut 
► Posilovací cvičení na žebřinách 
► Ručkování ve svisu 
► Hod míčkem z místa a rozběhu 
► Skok daleký- spojení rozběhu a 

odrazu 
► Základy nízkého a polovysokého 

startu 

1.- 3.  

Prohlubuje si základy gymnastiky 

► správné držení těla 
► základy akrobacie 
► průpravná cvičení pro kotoul vpřed a 

kotoul vzad 
► odraz z můstku 

1.- 3.  

Prohlubuje si základy plavání ► Plavání 1.- 3.  
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Spolupracuje při jednoduchých 
týmových činnostech a soutěžích 

► Pohybové hry různého zaměření 
► Hry se sportovní náčiním i bez 
► Sportovní hry 

1.- 3.  

Reaguje na základní pokyny a povely 
k osvojované činnosti a její organizaci 

► Základy tělovýchovných názvosloví 
osvojovaných činností, smluvených 
povelů a signálů 

► Pořadová cvičení 
► Organizace při TV 

1.- 3.  

Podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu, uplatňuje kondičně 
zaměřené činnosti,k projevuje 
přiměřenou samostatnost a vůli pro 
zlepšení úrovně své zdatnosti.  

► Význam pohybu pro zdraví 
► Pohybový režim žáků, délka a 

intenzita pohybu 
► Správné držení těla 

4.- 5.  

Zařazuje do pohybového režimu 
korektivní cvičení, především 
v souvislosti s jednostrannou zátěží, 
nebo vlastním svalovým oslabením. 

► Příprava organizmu před pohybovou 
činností, uklidnění po zátěži, 
napínací a protahovací cvičení 

4.- 5.  

Zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti, vytváří varianty osvojených 
her 

► Základní organizace prostoru a 
činností ve známém prostředí 

4.- 5.  

Prohlubuje si základy gymnastiky 

► Základy akrobacie 
► Nácvik odrazu z můstku na 

roznožku přes kozu 
► Rytmická a kondiční gymnastika 
► Lavičky- chůze bez dopomoci, 

obměny chůze 

4.- 5.  

Prohlubuje si základy atletiky 

► Posilovací cvičení na žebřinách 
► Rychlý běh 60m 
► Vytrvalostní běh do 15 minut 
► Skok do dálky 
► Hod míčkem z místa a z rozběhu 

4.- 5.  

Jedná v duchu fair-play, dodržuje 
pravidla her a soutěží, pozná a označí 
zjevné přestupky proti pravidlům a 
adekvátně na ně reaguje, respektuje 
opačné pohlaví 

► pohybové aktivity různého zaměření 
s pomůckami i bez pomůcek 

► sportovní hry 
► cvičení se sportovním náčiním- 

švihadla, míče apod. 
► fair-play olympijské symboly a ideály 

4.-5.  

Uplatňuje pravidla hygieny a 
bezpečného chování v běžném 
sportovním prostředí, adekvátně reaguje 
v situaci úrazu spolužáka 

► Hygiena pohybových činností a 
cvičebního prostředí, vhodné 
oblečení a obutí pro pohybové 
aktivity 

► Organizace a bezpečnost 
cvičebního prostoru, bezpečná 
příprava a ukládání nářadí, náčiní a 
pomůcek 

► První pomoc v podmínkách TV 

4.-5.  
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Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny 
k vlastnímu provedení pohybové činnosti 

► Příprava organizmu před vlastní 
pohybovou činností 

► Porovnání zvládnutí techniky, 
cvičení spolužáka se svým vlastním 
výkonem 

4.-5.  

Využívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí 
podle jednoduchého nákresu, popisu 
cvičení 
 

► komunikace v tělesné výchově, 
základní tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností, smluvené 
povely, signály 

4.-5.  

Zorganizuje pohybové hry a nenáročné 
soutěže 
 

► pravidla zjednodušených 
osvojovaných pohybových činností - 
her, závodů, soutěží 

4.-5.  

Změří základní pohybové výkony a 
porovná je s předchozími výsledky 
 

► měření a posuzování pohybových 
dovedností - měření výkonů, 
základní pohybové testy 

4.-5.  

Orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních 
akcích ve škole i v místě bydliště; 
samostatně 
 

► zdroje informací o pohybových 
činnostech 

4.-5.  
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5.8.1.2. Tělesná výchova - II. stupeň 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

Předmět tělesná výchova se vyučuje na 2. stupni v 6., 7., 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně. V každém 

ročníku je zařazen dvouhodinový blok. Využíváme pouze hodiny z povinné časové dotace. V  9. 

ročníku si mohou žáci vybrat z nabídky volitelných předmětů sportovní hry.  

V tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatypu žáka a je 

postaveno na posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování – bez paušálního 

porovnávání žáků podle výkonových norem ( tabulky, grafy aj.), které neberou v úvahu růstové a 

genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků.  

Předmět se vyučuje ve školní tělocvičně, využíváme i sportovní, fotbalové hřiště a okolí školy.  

 

Vzdělávání v předmětu tělesná výchova 

 rozvíjí  tělesnou zdatnost 

 formuje osobnost žáka a kladné charakterové vlastnosti založené na schopnosti komunikovat 

a spolupracovat. 

 vytváří pozitivní vztah k pohybové aktivitě  

 nabízí žákům široké spektrum pohybové aktivity  

 učí žáky základním pohybovým dovednostem, aby si žák mohl vybrat pohybovou aktivitu, 

která mu vyhovuje a pokračoval v ní po ukončení základního vzdělání 

 

Formy a metody práce 

 hodnocení individuálního výkonu (atletika, gymnastika) 

 skupinová práce - míčové, pálkovací a další sportovní hry 

 školní i meziškolní soutěže a turnaje 

 

Průřezová témata - ve vyučovacím předmětu se realizují tato průřezová témata: 

OSV, ENV 

Při práci je uplatňován diferencovaný přístup k žákům se zdravotním oslabením a to z hlediska výběru 

vhodného cvičení, hráčských rolí a individuálního přístupu. 

Tělesná výchova jako předmět nabízí talentovaným dětem zapojení a rozvíjení svých schopností a 

dovedností ve školních kroužcích, soutěžích a turnajích. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k učení: 

 učitel nabízí žákům vhodné způsoby a metody  osvojování pohybových dovedností 

 vede k samostatnému pozorování, experimentování a kritickému posuzování výsledků 

osvojovaných pohybových dovedností 

 učí posoudit žáky vlastní pokrok, určit nedostatky a zhodnotit výsledky svého učení 

Kompetence k řešení problémů: 
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 učí žáky analyzovat příčiny problémů a neúspěchů ve sportovních disciplínách a hrách a 

naplánovat způsoby jejich řešení 

 učí žáky využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů 

 rozvíjí u žáků schopnost obhajovat své rozhodnutí a uvědomit si zodpovědnost za svá 

rozhodnutí vůči svým spoluhráčům 

Kompetence komunikativní: 

 učí žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky v kolektivních hrách, naslouchat druhým a 

vhodně na ně reagovat 

 rozvíjí u žáků komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných pro kvalitní spolupráci se 

spoluhráči, učiteli, trenéry 

Kompetence sociální a personální: 

 učí žáky ovládat a řídit svoje jednání a chování tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a 

sebeúcty 

 podporuje u žáků schopnosti respektovat názory a zkušenosti druhých lidí a čerpat z nich 

poučení 

Kompetence občanské 

 připravuje žáky na poskytnutí účinné pomoci a zodpovědnému chování v krizových situacích a v 

situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

 vysvětluje žákům povinnost postavit se proti fyzickému a psychickému  násilí seznamuje žáky s 

jejich právy a povinnostmi ve škole i mimo školu 

 vysvětluje žákům povinnost postavit se proti fyzickému a psychickému násilí 

Kompetence pracovní 

 naučí žáky bezpečně a účinně používat tělocvičné nářadí a náčiní, dodržovat vymezená 

pravidla pro provoz v tělocvičnách a na sportovištích a plnit povinnosti vyplývající z pokynů pro 

sportovní akce mimo školu 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 vést k pochopení významu digit. technologií pro lidstvo 
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 Oblast: 
Člověk a zdraví 

Předmět: 
Tělesná výchova 

Období: 
6. - 9. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

dokáže vést rozcvičku formou atletické 
abecedy, zná startovací povely a 
pravidla běhu v drahách, volí fyzickou 
zátěž odpovídající atletické disciplíně 
vytrvalostnímu běhu, dodržuje zásady 
techniky  skoku do výšky a dálky, 
dodržuje zásady techniky hodu míčkem 
nebo granátem… 

► Atletika 
► Rychlý běh, vytrvalý běh v terénu, 

skok do dálky a do výšky, hod 
míčkem nebo granátem… 
 

6. – 9. 

 

zná vnitřní řád pro tělocvičnu a 
bezpečnostní předpisy pro činnost v Tv, 
respektuje nutnost vhodného a 
bezpečného chování v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu, dodržuje vnitřní řád LVK a 
pokyny pro sportovní akce mimo školu. 

 Hygiena a bezpečnost při 
pohybových činnostech 

OSV – rozvoj 
schopností poznávání 
-osobnostní rozvoj, 
psychohygiena 

získává vědomosti a dovednosti z 
vybraných sportovních her nabízených 
školou: volejbal, florbal, fotbal, košíková, 
přehazovaná, vybíjená, softball, zvládá v 
souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži… 

► Sportovní hry 
► Herní činnosti jednotlivce, herní 

kombinace,  
► Herní systémy, utkání podle pravidel 

žákovské kategorie 
 

OSV – kooperace  

ctí zásady přípravy organismu před 
zahájením pohybové aktivity. 
aplikuje poznatky ze strečinku při 
samostatné přípravě před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 
činností – zatěžovanými svaly… 

► Prevence a korekce jednostranného 
zatížení a svalových dysbalancí 

► Protahovací cviky 
► Strečink 
► Kompenzační cvičení 
► Relaxační cvičení 

 

uvědomuje si nutnost zařazování 
kondičních programů pro rozvoj 
zdravotně orientované zdatnosti, dokáže 
zvolit správnou úroveň zatížení na 
danou pohybovou aktivitu, provádí 
cvičení s medicimbaly a švihadly, rozvíjí 
silové schopnosti ve šplhu a cvičení na 
nářadí ve shodě s individuálními 
možnostmi žáka… 

 Zdravotně orientovaná zdatnost 
 Kondiční programy 

 

provádí kotoul vpřed, vzad, plavmo, 
roznožka přes podle individuálních 
fyzických schopností žáka, provádí 
cvičení na hrazdě – kotoul, výmyk podle 
individuálních schopností žáka… 

► Gymnastika 
► Akrobacie, přeskoky, cvičení 

s náčiním a na nářadí 
 

dokáže poskytnou základní první pomoc, 
zvolí improvizované ošetření a odsun 
raněného 

 První pomoc při Tv a sportu v 
různém prostředí a klimatických 
podmínkách 

 

uplatňuje pohybové dovednosti v 
netradičních pohybových hrách – stolní 
tenis, ringo, bruslení… 

► Pohybové hry s různým zaměřením 
► Netradiční pohybové hry a aktivity 

6. – 9.  
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chápe nutnost dodržování bezpečnosti 
pohybu v zimní horské krajině, uplatňuje 
získané dovednosti v běžeckém 
lyžování, uplatňuje získané dovednosti 
ve sjezdovém lyžování… 
dodržuje bezpečnost při přesunu 
v terénu a pobytu v krajině, dodržuje 
bezpečnost silničního provozu v roli 
chodce a cyklisty, chápe nutnost 
ochrany přírody, provádí vytrvalostní běh 
v terénu … 

► Lyžování, snowboarding, bruslení 
► Pobyt v přírodě, 
► přežití v přírodě, orientace, ukrytí, 

nouzový přístřešek, zajištění vody, 
potravy, tepla 

 

užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka,  
čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 
zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na  
jejich prezentaci 
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti  
vyplývající z role hráče, rozhodčího,  
diváka, organizátora… 

► Komunikace v TV 
► tělocvičné názvosloví osvojovaných 

činností, smluvené povely, signály… 
► Měření výkonů a posuzování          

pohybových dovedností 
► zásady jednání a chování v 
► různém prostředí a při různých 

činnostech 

ENV – vztah člověka k 
prostředí 
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5.8.1.3. Výchova ke zdraví 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 6. a v 8. ročníku s časovou dotací 1 

hodiny týdně.  

Předmět Výchova ke zdraví seznamuje žáka se základními poznatky o člověku v souvislosti s preventivní 

ochranou jeho zdraví. Vede ho k poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot. 

Směřuje žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně  zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, fyzické a 

psychické)  a učí je být za ně odpovědný. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni 

k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování při ohrožení v každodenních i rizikových 

situacích i při mimořádných událostech. Výchova ke zdraví obsahuje výchovu k mezilidským vztahům, žáci si 

rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manželství a rodině, škole 

a společenství vrstevníků. 

Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.  

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Učivo je rozděleno do šesti tematických okruhů, jejichž obsahy se ve výuce propojují a prolínají: 

 Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

 Změny v životě člověka  

 Zdravá výživa 

 Rizika návykových látek 

 Zdraví 

 Osobní bezpečí 

 

Průřezová témata - ve vyučovacím předmětu se realizují tato průřezová témata: 

OSV - poznávání lidí, mezilidské vztahy, psychohygiena, seberegulace a sebeorganizace, 

komunikace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, sebepoznání a sebepojetí 

ENV -  vztah člověka k prostředí 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 žák vybírá a využívá vhodné způsoby pro efektivní učení 

 organizuje a řídí svůj čas 

 vyhledává, zpracovává a vyhodnocuje informace, využívá je v praktickém životě 

 učí se posoudit vlastní pokrok  

 poznává zdraví jako důležitou hodnotu v kontextu dalších životních hodnot 

Kompetence k řešení problémů 

 žák vnímá problémové situace ve škole i mimo ni 

 se učí rozpoznat a pochopit problém, promyslet způsob řešení 

 se učí kriticky myslet, je schopen obhájit svůj názor, je si vědom zodpovědnosti za svá 

rozhodnutí 



  

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 161 (celkem 201)  

 chrání zdraví a životy při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech 

 využívá osvojené postupy k řešení jednotlivých mimořádných situací 

 

Kompetence komunikativní 

 žák se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory 

 je schopen naslouchat názorům druhých, respektovat je, zapojovat se do diskuze 

Kompetence sociální a personální 

 žák spolupracuje ve skupině 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu 

 upevňuje dobré mezilidské vztahy na základě ohleduplnosti a úcty k člověku 

Kompetence občanské 

 žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 

 odmítá hrubé zacházení 

 je veden k odpovědnému rozhodování a pohotovému jednání v situacích úrazu, náhlého 

ohrožení zdraví apod. 

Kompetence pracovní 

 žák využívá různých možností vyhledávání informací – PC, encyklopedie, odborná literatura 

apod. 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 upozorňovat, jak předcházet ohrožujícím situacím 

 upozorňovat na nutnost etického jednání při komunikaci 
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Oblast: 
Člověk a zdraví 

Předmět: 
Výchova ke zdraví 

Období: 
6. - 9. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k 
utváření dobrých mezilidských vztahů v 
komunitě  
 

Vztahy ve dvojici – kamarádství, 
přátelství, láska, partnerské 
vztahy, manželství a rodičovství  

6. 
OSV – rozvoj 
schopností poznávání 
-řešení problémů  

vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a 
negativního vlivu na kvalitu sociálního 
klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví 

► Vztahy a pravidla soužití v 
prostředí komunity – rodina, 
škola, vrstevnická skupina, obec, 
spolek  

► Rozvoj osobnosti, utváření 
vědomí vlastní identity 

► Výživa a zdraví – zásady 
zdravého stravování, pitný režim, 
vliv životních podmínek a 
způsobu stravování na zdraví; 
poruchy příjmu potravy 
 

6. 

OSV – sebepoznání a 
sebepojetí –
psychohygiena, dobrá 
organizace času , 
seberegulace a 
sebeorganizace – 
organizace vlastního 
času, plánování učení 
a studia, 
Poznávání lidí, 
mezilidské vztahy, 
komunikace, řešení 
problémů 

vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 
mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním 
základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví 

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 

► Vlivy vnějšího a vnitřního 
prostředí na zdraví – kvalita 
ovzduší a vody, hluk, osvětlení, 
teplota  

►  Tělesná a duševní hygiena, 
denní režim – zásady osobní, 
intimní a duševní hygieny, 
otužování, denní režim, 
vyváženost pracovních a 
odpočinkových aktivit, význam 
pohybu pro zdraví, pohybový 
režim  

► Ochrana před přenosnými 
chorobami – základní cesty 
přenosu nákaz a jejich prevence, 
nákazy respirační, přenosné 
potravou, získané v přírodě, 
přenosné krví a sexuálním 
kontaktem, přenosné bodnutím 
hmyzu a stykem se zvířaty 

► Ochrana před chronickými 
nepřenosnými chorobami a před 
úrazy – prevence 
kardiovaskulárních a 
metabolických onemocnění; 
preventivní a léčebná péče; 
odpovědné chování v situacích 
úrazu a život ohrožujících stavů 

6. 

usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví 

vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i 
v nejbližším okolí 

dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s 
rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností 
uplatňuje zdravé stravovací návyky 

uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v 
souvislosti s běžnými, přenosnými, 
civilizačními a jinými chorobami; svěří se se 
zdravotním problémem a v případě potřeby 
vyhledá odbornou pomoc 

6. 
 

ENV – vztah člověka k 
prostředí 
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projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého 
životního stylu; dobrovolně se podílí na 
programech podpory zdraví v rámci školy a 
obce  

► Dětství, puberta, dospívání – 
tělesné, duševní a společenské 
změny 

8.  

samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k 
regeneraci organismu, překonávání únavy a 
předcházení stresovým situacím 

► Stres a jeho vztah ke zdraví – 
kompenzační, relaxační a 
regenerační techniky 
překonávání únavy, stresových 
reakcí a posilování duševní 
odolnosti  

► Sexuální dospívání a reprodukční 
zdraví – zdraví reprodukční 
soustavy, sexualita jako součást 
formování osobnosti, 
zdrženlivost, předčasná sexuální 
zkušenost, promiskuita; problémy 
těhotenství a rodičovství 
mladistvých; poruchy pohlavní 
identit 

 

OSV - Psychohygiena 
- dovednosti pro 
pozitivní naladění 
mysli a dobrý vztah 
k sobě samému; 
sociální dovednosti pro 
předcházení stresům 

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; chápe význam zdrženlivosti v 
dospívání a odpovědného sexuálního 
chování 

uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se 
zneužíváním návykových látek a životní 
perspektivu mladého člověka; uplatňuje 
osvojené 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 

► Autodestruktivní závislosti – 
psychická onemocnění, násilí 
namířené proti sobě samému, 
rizikové chování (alkohol, aktivní 
a pasivní kouření, zbraně, 
nebezpečné látky a předměty, 
nebezpečný internet), násilné 
chování, těžké životní situace a 
jejich zvládání, trestná činnost, 
dopink ve sportu 

  

vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv 
vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené 
dovednosti komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi 

► Skryté formy a stupně 
individuálního násilí a 
zneužívání, sexuální kriminalita – 
šikana a jiné projevy násilí; formy 
sexuálního zneužívání dětí; 
kriminalita mládeže; komunikace 
se službami odborné pomoci  

►  Bezpečné chování a 
komunikace – komunikace s 
vrstevníky a neznámými lidmi, 
bezpečný pohyb v rizikovém 
prostředí, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických 
médií, sebeochrana a vzájemná 
pomoc v rizikových situacích a v 
situacích ohrožení 

► Dodržování pravidel bezpečnosti 
a ochrany zdraví – bezpečné 
prostředí ve škole, ochrana 
zdraví při různých činnostech, 
bezpečnost v dopravě, rizika 
silniční a železniční dopravy, 
vztahy mezi účastníky silničního 
provozu včetně zvládání 
agresivity, postup v případě 
dopravní nehody (tísňové volání, 
zajištění bezpečnosti) 

 
8. 

 

projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; 
aktivně předchází situacím ohrožení zdraví 
a osobního bezpečí; v případě potřeby 
poskytne adekvátní první pomoc 

8.  
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objasní, jak zdraví obohacuje náš život, 
uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, 
nebezpečí i mimořádných událostí  

► Ochrana člověka za 
mimořádných událostí – 
klasifikace mimořádných 
událostí, varovný signál a jiné 
způsoby varování, základní úkoly 
ochrany obyvatelstva, evakuace, 
činnost po mimořádné události, 
prevence vzniku mimořádných 
událostí 

8.  
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5.9. Člověk a svět práce 

5.9.1. Člověk a svět práce 

5.9.1.1. Pracovní činnosti - I. stupeň 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

Oblast Člověk a svět práce vede žáky k získání dovedností v různých oborech lidské činnosti a 

přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. 

Je realizován v předmětu Pracovní činnosti, a to jednu hodinu v každém ročníku prvního stupně. 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky 

a doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším 

životě a ve společnosti. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Vzdělávací obsah je rozdělen na 1. stupni na 4 tematické okruhy: práce s drobným materiálem, 

konstrukční činnosti, pěstitelské práce, příprava pokrmů, které jsou pro školu povinné. 

Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům, tedy 

chlapcům i dívkám bez rozdílu. 

Vyučování je realizováno v učebnách, na školním pozemku, a ve školní cvičné kuchyni. 

 

Průřezová témata - ve vyučovacím předmětu se realizují tato průřezová témata: 

ENV – vztah člověka k prostředí 

VDO – občanská společnost a škola 

OSV – mezilidské vztahy, kooperace, seberegulace a sebeorganizace, sebepoznání a sebepojetí, 

komunikace, kreativita 

MKV – lidské vztahy 

EGS -  Evropa a svět nás zajímá 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 vyhledává a třídí informací, které efektivně využívá v tvůrčích činnostech i praktickém životě 

 prakticky si osvojuje  práci  podle pracovního postupu 

 poznává vlastnosti a použitelnost materiálů a surovin  

Kompetence k řešení problémů 

 učí se samostatně řešit technické problémy, volí vhodné způsoby řešení 

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené způsoby aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problému 

Kompetence komunikativní 

 učí se plánovat ,organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. 

Kompetence sociální a personální 
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 žák spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v 

týmu, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce. 

 Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni 

požádá. 

Kompetence občanské 

 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 

Kompetence pracovní 

 dodržuje bezpečnost a hygienu při práci s jakýmkoliv materiálem či pracovním postupem 

 žák je veden  k používaní vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě. 

 žák je veden  k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných 

výsledků práce 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 upozorňovat, jak předcházet ohrožujícím situacím 

 vést k pochopení významu digit. technologií pro lidstvo 

 upozorňovat na nutnost etického jednání při komunikaci 
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Oblast: 
Člověk a svět práce 

Předmět: 
Pracovní činnosti 

Období: 
1.– 5.  

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, 
vystřihovat, překládat a skládat papír, 
vytvářet jednoduché prostorové tvary z 
papíru 

► Práce s drobným materiálem - papír 

1.   

dovede navlékat, aranžovat, třídit při 
sběru přírodní materiál, pracuje podle 
slovního návodu nebo předlohy 

► Práce s drobným materiálem - 
přírodniny 

umí stříhat textil a nalepit textilii ► Práce s drobným materiálem - textil 

dovede sestavovat stavebnicové prvky ► Konstrukční činnosti 

zná základy péče o pokojové rostliny – 
otírání listů, zalévání 

► Pěstitelské činnosti 

umí hníst, válet, stlačovat, přidávat, 
ubírat, ohýbat, sušit a vařit modelovací 
hmotu, dělit ji na části, umí ovládat 
základní pracovní nástroje a pomůcky k 
modelování 

► Práce s drobným materiálem – 
modelovací hmota 

umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, 
vystřihovat, překládat a skládat papír 

► Práce s drobným materiálem - papír 

2.  

VDO – občanská 
společnost a škola – 
dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne nebo 
zajistí první pomoc při 
úrazu – dle svých 
schopností a možností 
 
 
 
ENV – základní 
podmínky života 

dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, 
opracovávat a třídit při sběru přírodní 
materiál, pracuje podle slovního návodu 
nebo předlohy 

► Práce s drobným materiálem - 
přírodniny 

umí navléknout jehlu, udělat uzel a 
stříhat textil, naučí přední steh, umí přišít 
knoflíky, umí slepit textilii, vyrobí 
jednoduchý textilní výrobek 

► Práce s drobným materiálem – textil 

dovede sestavovat stavebnicové prvky ► Konstrukční činnosti 

zná základy péče o pokojové rostliny – 
otírání listů, zalévání, kypření, umí zasít 
semena, provádí pozorování a zhodnotí 
výsledky pozorování 

► Pěstitelské činnosti 

chová se vhodně při stolování, připraví 
jednoduché studené občerstvení 

► Příprava pokrmů 

umí hníst, válet, stlačovat, přidávat, 
ubírat, ohýbat, sušit a vařit modelovací 
hmotu, dělit ji na části, umí rozlišit 
vlastnosti materiálů – tvrdost, 
soudržnost, tvárnost 

► Práce s drobným materiálem – 
modelovací hmota 

umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, 
vystřihovat, překládat a skládat papír, 
umí vytvářet jednoduché prostorové 
tvary z papíru 

► Práce s drobným materiálem – papír 
a karton 

3.   
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dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, 
opracovávat a třídit při sběru přírodní 
materiál, pracuje podle slovního návodu 
nebo předlohy 

► Práce s drobným materiálem - 
přírodniny 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENV – vztah člověka 
k životnímu prostředí 

umí navléknout jehlu, udělat uzel a 
stříhat textil, naučí se přední steh, vyrobí 
jednoduchý textilní výrobek 

► Práce s drobným materiálem - textil 

dovede sestavovat stavebnicové prvky ► Konstrukční činnosti 

zná základy péče o pokojové rostliny , 
naučí se některé způsoby vegetativního 
množení pokojových rostlin, provádí 
pozorování a zhodnotí výsledky 
pozorování 

► Pěstitelské činnosti – základní 
podmínky pro pěstování rostlin 

orientuje se v základním vybavení 
kuchyně, chová se vhodně při stolování, 
připraví jednoduchý pokrm, dodržuje 
pořádek a čistotu pracovních ploch 

► Úprava stolu, pravidla stolování 

umí hníst, válet, stlačovat, přidávat, 
ubírat, ohýbat, sušit a vařit modelovací 
hmotu, dělit ji na části, umí rozlišit 
vlastnosti materiálů, umí ovládat 
základní pracovní nástroje a pomůcky k 
modelování 

► Práce s drobným materiálem – 
modelovací hmota 

Dovede vyřezávat, děrovat,polepovat, 
tapetovat, vytváří prostorové konstrukce 

► Práce s drobným materiálem-
papír,karton 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENV – vztah člověka 
k životnímu prostředí 

seznámí se se základy aranžování a 
využití samorostů 

► Práce s drobným materiálem-
přírodniny 

zvládne různé druhy stehů-přední,zadní 
udržuje pořádek na pracovním 
místě,dodržuje základy hygieny a 
bezpečnosti práce 

► Práce s drobným materiálem-textil 

montuje a demontuje stavebnici,dovede 
sestavovat složitější stavebnicové prvky, 
pracuje podle slovního návodu, předlohy 

► Konstrukční činnosti, práce 
s návodem a předlohou 

zná základy péče o pokojové rostliny, 
přesazování rostlin, zná rozdíl mezi 
setím a sázením, ví, jak se zpracovává 
půda, zná některé jedovaté rostliny, 
rostliny jako drogy a alergie, zná 
množení rostlin odnožemi a řízkováním 

► Pěstitelské činnosti, podmínky pro 
pěstování rostlin, poznávání rostlin 
podle atlasu 

dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, 
tapetovat, vytváří prostorové konstrukce 

► Práce s drobným materiálem 

5.   

MKV – lidské vztahy, 
etnický původ 
 
ENV – vztah člověka 
k životnímu prostředí 

seznámí se se základy aranžování, 
seznámí se při činnosti s různým 
materiálem, s prvky lidových tradic 

► Práce s přírodninami 

zvládne různé druhy stehů – přední, 
zadní, ozdobný, umí háčkovat  řetízek 

► Práce s textilem a přízí 
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dovede sestavovat složitější 
stavebnicové prvky, pracuje podle 
slovního návodu, předlohy nebo 
schématu, dodržuje základy hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne pomoc při 
úraze 

► Konstrukční činnosti – práce se 
stavebnicemi plošnými, 
prostorovými, práce s předlohou a 
jednoduchým náčrtem 

5. 
EGS – Evropa a svět 
nás zajímá – světová 
kuchyně 

orientuje se v základním vybavení 
kuchyně, zná pravidla správného 
stolování a společenského chování 

► Základní vybavení kuchyně, pravidla 
správného stolování a 
společenského chování 

seznámí se s přípravou jednoduchého 
pokrmu, dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při úrazu, udržuje pořádek a 
čistotu pracovních ploch 

► Příprava pokrmů 

 

5.9.1.2. Pracovní činnosti - II. stupeň 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

Předmět Pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Časová dotace v 6. – 

9. ročníku je 1 hodina týdně. Podle možností jej lze vyučovat jednou za 14 dnů ve dvouhodinových blocích. 

Předmět Pracovní činnosti jako součást vzdělávací oblasti Člověk a svět práce zahrnuje širokou škálu 

pracovních činností, motorických dovedností a technologií. Výuka praktických činností seznamuje žáky s 

praktickými dovednostmi a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků.  

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Učivo je rozvrženo do několika tematických okruhů, ze kterých budeme podle podmínek a možností 

naší školy realizovat tato: 

 Práce s technickými materiály (v plném rozsahu) 

 Příprava pokrmů (v plném rozsahu) 

 Svět práce ( v plném rozsahu) 

 Pěstitelské práce 

 Provoz a údržba domácnosti 

 Design a konstruování 

 

Průřezová témata - ve vyučovacím předmětu se realizují tato průřezová témata: 

ENV – vztah člověka k prostředí 

OSV – mezilidské vztahy, kooperace, seberegulace a sebeorganizace, sebepoznání a sebepojetí, 

komunikace, kreativita 

MKV – lidské vztahy 

VDO – občan, občanská společnost a stát 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k učení 
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 vyhledává a třídí informací, které efektivně využívá v tvůrčích činnostech i praktickém životě 

 prakticky si osvojuje  práci  podle pracovního postupu 

 poznává vlastnosti a použitelnost materiálů a surovin  

Kompetence k řešení problémů 

 učí se samostatně řešit technické problémy, volí vhodné způsoby řešení 

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené způsoby aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problému 

Kompetence komunikativní 

 rozumí různým typům textů, obrazovým materiálům, učí se je tvořivě využívat ke svému rozvoji 

 využívá informační  a komunikační prostředky a technologie 

Kompetence sociální a personální 

 účinně spolupracuje ve skupině 

 podílí se na vytváření pravidel práce v týmu 

 chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu 

 oceňuje zkušenosti druhých lidí 

Kompetence občanské 

 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 

Kompetence pracovní 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení  

 dodržuje bezpečnost a hygienu při práci s jakýmkoliv materiálem či pracovním postupem 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 

rozvoje i své přípravy na budoucnost 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 upozorňovat, jak předcházet ohrožujícím situacím 

 vést k pochopení významu digit. technologií pro lidstvo 

 upozorňovat na nutnost etického jednání při komunikaci 
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Oblast: 
Člověk a svět práce 

Předmět: 
Pracovní činnosti 

Období: 
6. - 9. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

Provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou 
kázeň 
Řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních 
nástrojů a nářadí. 

► Práce s technickými materiály 
vlastnosti materiálů (dřevo), základní 
postupy opracování daných 
materiálů, pracovní pomůcky, nářadí 
a nástroje pro ruční opracování, 
jednoduché pracovní operace a 
postupy. 

6. 

ENV – Vztah člověka k 
prostředí 
 
OSV – Mezilidské 
vztahy, kooperace, 
seberegulace a 
sebeorganizace 
 Organizuje a plánuje svoji pracovní 

činnost 
► organizace práce, důležité 

technologické postupy 

Užívá technickou dokumentaci, připraví 
si vlastní jednoduchý náčrt výrobku. 

► technické výkresy a náčrty, 
technické informace, návody 

 

Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a nářadím; 
poskytne první pomoc při úrazu 

► bezpečnostní předpisy, řád školní 
dílny, první pomoc při úrazech 

 

Volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin 

► Pěstitelské práce 
základní podmínky pro pěstování 
rostlin – půda, výživa rostlin, 
ochrana rostlin a půdy, zelenina – 
osivo, sadba, výpěstky, podmínky a 
zásady pěstování 

 

Pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 
► jednoduchá vazba, úprava květin 

zásady ošetřování pokojových 
květin 

 

Provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou 
kázeň. 
Řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních 
nástrojů a nářadí. 
 

► Práce s technickými materiály 
vlastnosti materiálů (kov, plast), 
základní postupy opracování daných 
materiálů,  
pracovní pomůcky, nářadí a nástroje 
pro ruční opracování 
jednoduché pracovní operace a 
postupy 

7. 

 

Organizuje a plánuje svoji pracovní 
činnost 

► organizace práce, důležité 
technologické postupy 

 

Užívá technickou dokumentaci, připraví 
si vlastní jednoduchý náčrt výrobku. 

► technické výkresy a náčrty, 
technické informace, návody 

 

Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a nářadím; 
poskytne první pomoc při úrazu. 

► bezpečnostní předpisy, řád školní 
dílny, první pomoc při úrazech 

 
MKV – Lidské vztahy 

Používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

► Příprava pokrmů 
vybavení kuchyně, seznámení s 
elektrickými spotřebiči 

7.- 8. 

Připraví jednoduché pokrmy v souladu 
se zásadami zdravé výživy. 

► úprava pokrmů za studena, základní 
způsoby tepelné úpravy 
základní postupy při přípravě 
pokrmů a nápojů 
recepty a návody, kuchařské knihy 
zdravá výživa člověka 

7.  
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Dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u 
stolu ve společnosti. 

► úprava stolu a stolování – 
jednoduché prostírání, obsluha 
chování u stolu 

7.  

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech 
v kuchyni. 

► řád cvičné kuchyně, bezpečnost při 
vaření, první pomoc při úrazech v 
kuchyni 

7.- 8.  

Připraví jednoduché pokrmy v souladu 
se zásadami zdravé výživy 

► zdravá výživa člověka 
úprava pokrmů za studena, základní 
způsoby tepelné úpravy, recepty a 
návody, kuchařské knihy, výběr a 
nákup potravin 

8. 

 

Dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u 
stolu ve společnosti. 

► úprava stolu a stolování – 
jednoduché prostírání, obsluha 
chování u stolu, slavnostní stolování 
v rodině, zdobné prvky a květiny na 
stole 

 

Orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí. 

► Svět práce 
profese a jejich charakteristika, 
požadavky kvalifikační, zdravotní a 
osobnostní 

VDO – Občan, občan. 
společnost a stát 
 

Posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní 
přípravy. 

► sebepoznávání, sebehodnocení, 
cíle a zájmy 

OSV – seberegulace a 
sebeorganizace, 
sebepoznání a 
sebepojetí 

Využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělání 

► Svět práce 
informace o trhu práce, pracovní 
příležitosti v regionu (obci), způsoby 
hledání zaměstnání, úřady práce, 
sociální zajištění, práva a povinnosti 
zaměstnanců a zaměstnavatelů 
podnikání – nejčastější formy 
podnikání, drobné a soukromé 
podnikání 

9. 

VDO – Občan, občan. 
společnost a stát 
 

Prokáže v modelových situacích 
schopnost prezentace své osoby při 
vstupu na trh práce 

► průběh pohovoru, požadavky 
životopisu, sebeprezentace, 
modelové situace 

 

Provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví 

► Provoz a údržba domácnosti 
ekonomika domácnosti - rozpočet, 
příjmy, výdaje, platby, úspory 

 

Ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a 
orientuje se v návodech k obsluze 
běžných domácích spotřebičů 

► údržba a úklid domácnosti, návody 
k obsluze spotřebičů, spotřebiče v 
domácnosti 

 

Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 
jednoduchého programu daný model 

► Design a konstruování 
návod, předloha, náčrt, plán, 
tvoříme domov 

OSV - kreativita 
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5.9.1.3. Volba povolání – volitelný předmět 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

Obor Volba povolání může být vyučován jako volitelný předmět v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět 

bude zařazen do konkrétního ročníku podle zájmu žáků a možností školy. Hodina je z disponibilní časové 

dotace.  Pro výuku není zřízena odborná učebna. Vzdělávací obor nenavazuje svým vzdělávacím 

obsahem na žádný předmět . 

Obsahové zaměření předmětu směřuje k pěstování dovedností nezastupitelných při rozhodování o 

důležitých životních krocích a při plánování vlastní budoucnosti. Připravuje žáky na přechod ze základní 

na školu střední, učí je přebírat osobní odpovědnost za vlastní rozhodování a bez komplikací přecházet z 

jedné životní fáze do druhé. Učí žáky orientovat se v profesních záležitostech a na základě dostupných 

informací se správně rozhodovat při volbě pracovního zařazení. 

 

Vzdělávání v předmětu: 

 vede žáka k získání pro život významných dovedností spojených se sebepoznáváním 

 k praktickému využívání poznatků z oblasti sebepoznávání, rozhodování  a plánování vlastní 

budoucnosti 

 k osvojení si základních prvků, technik a strategií metod akčního plánování, jejich používání v 

praxi 

 k seznámení se s charakteristikami frekventovaných povolání a požadavky zvolených škol na 

vědomosti, dovednosti a schopnosti uchazečů  

 k pochopení souvislosti mezi požadavky na výkon vybraného povolání a osobními 

předpoklady a schopnostmi 

 k naučení se samostatně vyhledávat, hodnotit a využívat informace důležité při rozhodování o 

volbě budoucího  profesního zaměření 

 k uvědomění si nutnosti dále na sobě pracovat bez ohledu na již dosažený stupeň vzdělání 

 

Při realizaci tohoto předmětu jsou upřednostňovány především tyto formy a metody práce: 

 skupinová a projektová činnost, situační a stimulační hry, speciální testové metody, životní 

scénáře, exkurze, dotazníky 

 

Průřezová témata - ve volitelném předmětu se realizují tato průřezová témata: 

OSV – sebepojetí a sebepoznání, seberegulace a sebeorganiace, psychohygiena, sociální rozvoj – 

poznávání ve skupině, třídě, mezilidské vztahy, komunikace  

 

Předmět Volba povolání úzce souvisí s vzdělávací oblastí Člověk a svět práce, především Svět práce 

(trh práce, volba profesní orientace, možnosti vzdělávání, zaměstnání). Dále souvisí s Výchovou k 

občanství – člověk jako jedinec –podobnost a odlišnost lidí, vnitřní svět člověka, osobní rozvoj,  stát a 

hospodářství – principy tržního hospodářství. 
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Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 žák projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoročnímu učení v rámci svých možností 

 vyhledává a třídí informace o jednotlivých školách 

 řeší samostatně různé dotazníky, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z 

nich závěry do budoucnosti 

 plánuje, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit a přiblížit se tak svému cíli, rozpoznat 

překážky, které mohou profesní volbu negativně ovlivňovat 

Kompetence k řešení problémů 

 žák vnímá přechod ze ZŠ na SŠ nebo do zaměstnání jako významný životní krok 

 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se 

odradit případným nezdarem     

Kompetence komunikativní 

 žák se vyjadřuje výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

 získané komunikativní dovednosti využívá při rozhovorech s rodiči a učiteli o svém budoucím 

povolání 

Kompetence sociální a personální 

 žák je veden ke spolupráci při řešení problémů ve skupině, stanovují si zde pravidla, které mají 

dodržovat 

 řešením přiměřeně náročných úkolů dosahují ve skupině pocit sebeuspokojení a sebe úcty 

 je ochotný pomáhat v kolektivu a podílí se na vytváření příjemné atmosféry v něm 

Kompetence občanské 

 žák respektuje přesvědčení druhých žáků, váží si jejich hodnot, je schopen se vcítit do situace 

ostatních 

Kompetence pracovní 

 žák přistupuje k výsledkům práce z hlediska kvality 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 upozorňovat, jak předcházet ohrožujícím situacím 

 vést k pochopení významu digit. technologií pro lidstvo 

 upozorňovat na nutnost etického jednání při komunikaci 
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Oblast: 
Člověk a svět práce 

Předmět: 
Volba povolání 

 

Období: 
7. - 9. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

Posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání  a profesní 
přípravy 
 

► sebepoznávání – jak nás vidí 
ostatní, motorika, silné a slabé 
stránky vašeho já, hierarchie hodnot 

► rozhodování – vlastní budoucnost, 
různé scénáře, podle čeho si 
vybíráte zaměstnání, přežití 

► akční plánování – co dál, životní 
změny, plán na tento rok, stanovení 
cílů, jak si vedu ve škole 

 
► možnosti absolventa ZŠ – další 

studium 
► informační základna pro volbu 

povolání – zdroje informací, o čem 
si opatřím informace, co považuji za 
důležité pro povolání 

► rovnost příležitostí  na trhu práce 
– rovnoprávnost, konkurs, osobní 
profil 

► adaptace na životní změny – 
případové studie, příprava na 
přijímací pohovory 

 
7. – 9. 

OSV – osobnostní 
rozvoj – sebepojetí a 
sebepoznání, 
seberegulace a 
sebeorganiace, 
psychohygiena 
 

Zamýšlí se nad svými slabými a silnými 
stránkami 
 
Posuzuje vlivy různých lidí a zdrojů na 
naše rozhodování 
 
Přemýšlí o své budoucnosti, plánuje si 
své kroky, jak na sobě bude pracovat  
 
Zamýšlí se nad možnými změnami po 
ZŠ 
 

Seznámí se s nabídkou vzdělání pro 
absolventy ZŠ a systémem středního 
školství, s faktory ovlivňující přístup 
člověka k dalšímu vzdělávání 
Seznámí se se zdroji, kde může najít co 
nejvíce informací 
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5.10.         Doplňující vzdělávací obory   

5.10.1. Mediální výchova 

5.10.1.1. Mediální výchova – volitelný předmět 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět mediální výchova je zařazen jako volitelný předmět pro 8. ročník s 1 hodinovou dotací týdně. 

Předmět bude zařazen do konkrétního ročníku podle zájmu žáků a možností školy. Mediální výchova jako 

průřezové téma je vyučována jako součást jiných předmětů, ve volitelném předmětu dochází k rozšíření a 

prohloubení. Vzhledem k tomu, že se zde pracuje s technikou, probíhá výuka i v počítačové učebně. 

 

Vzdělávání v předmětu mediální výchova 

Průřezové téma Mediální výchova nabízí základní poznatky a dovednosti týkající se mediální 

komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, 

prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Stávají se také důležitým socializačním faktorem, 

mají velký vliv na utváření životního stylu, na chování jedince a společnosti i na kvalitu života vůbec.  

Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti jednak osvojení si základních 

poznatků o fungování a společenské roli současných médií, ale zaměřuje se i na systematické 

vytváření kritického odstupu od medializovaných sdělení a na schopnost interpretovat mediální 

sdělení z hlediska jeho informační kvality. 

Hlavním cílem předmětu je rozvinutí mediální gramotnosti do takové úrovně, aby využívání médií byla 

činnost, kterou má jedinec co nejvíc pod vlastní kontrolou a již si dokáže řídit tak, aby mohl mediální 

nabídky co nejvíce využít.  

Průřezová témata - ve vyučovacím předmětu se realizují tato průřezová témata: 

OSV – seberegulace a sebeorganizace 

MDV -  tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu 

VDO -  principy demokracie 

 

Formy a metody práce  

 analýza textu, individuální práce, práce v malých skupinách, diskuse, brainstorming, škálování, 

hraní rolí, volné psaní, řešení problémů 

 při práci je uplatňován diferencovaný přístup k žáků s SPU preferováním slovního projevu. Při 

práci s pracovními texty je používán princip kooperace. 

Mediální výchova jako volitelný předmět nabízí talentovaným dětem rozvoj jejich komunikačních 

schopností a dovedností. 

 

Mediální výchova má vazbu na tyto vzdělávací oblasti: 

Člověk a společnost 

Jazyk a jazyková komunikace 

Informatika 

Umění a kultura 
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Mediální výchova zahrnuje tyto tematické okruhy: 

Receptivní činnosti 

kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

stavba mediálních sdělení 

vnímání autora mediálních sdělení 

fungování a vliv médií ve společnosti 

 

Produktivní činnosti 

tvorba mediálního sdělení 

práce v realizačním týmu 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 učí vyhledávat a třídit jednotlivé informace 

 učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času 

Kompetence k řešení problémů 

 učí žáky kriticky myslet a činit uvážlivá rozhodnutí, obhajovat své názory a uvědomovat si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu 

od nich 

 umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v demokratické 

společnosti vůbec 

 vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu 

Kompetence komunikativní 

 vede k souvislému a výstižnému formulování názorů 

 učí respektovat názory druhých a argumentovat 

 přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace 

 rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a 

mluveného textu 

Kompetence sociální a personální 

 umožňuje práci ve skupině a posilovat soudržnost žáků v kolektivu 

 přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu 

 přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu 

Komunikace občanské 

 vede k uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti z jeho 

naplnění 

 rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména o 

menšinách) i jednotlivci 
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 napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za 

způsob jeho formulování a prezentace 

Komunikace pracovní 

 učí žáky pracovat s počítači a jiným technickým vybavením 

 umožňuje stanovit si časový harmonogram, delegovat úkoly a vést zodpovědnost za svou práci 

Kompetence digitální 

 vést žáky k používání běžných digitálních zařízení, využívat je při učení 

 vést žáky k tomu, aby si pomocí digitální technologie ulehčili práci 

 upozorňovat, jak předcházet ohrožujícím situacím 

 vést k pochopení významu digit. technologií pro lidstvo 

 upozorňovat na nutnost etického jednání při komunikaci 
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Oblast: 
Mediální výchova 

Předmět: 
Mediální výchova 

Období: 
8. 

Očekávané výstupy - žák: Učivo Ročník Průřezová témata 

vysvětlí významy slova médium 
v různých oborech 

► Co jsou to média? 

8. 

OSV-Osobnostní 
rozvoj 
Seberegulace a 
sebeorganizace 
 
 
 

uvede několik příkladů praktického a 
racionálního využití médií. 

rozliší různé druhy médií 
(interpersonální, sociální, veřejnoprávní, 
komerční,….) 

uvědomuje si význam médií pro 
společnost. 

uvědomuje si vliv médií na každodenní 
život člověka i společnosti. 

uvědomuje si roli filmu a televize v životě 
jednotlivce, rodiny, společnosti 

uvědomuje si umístění informací podle 
důležitosti v tisku komerčním, bulvárním 
a seriózním. 

► Zpravodajství  

dokáže vytvořit či přiřadit nadpis náležící 
k určitému textu.  

popíše, podle jakých kritérií jsou 
vybírány zprávy do zpravodajství 

všímá si rozdílů na titulních stranách 
různých deníků a časopisů. 
Napíše počítačem vlastní článek a 
vytvoří k němu i náležitý titulek.  

rozpozná stereotypy v mediálních 
sdělení 

► stereotypy v médiích 

 posoudí článek z etického hlediska 
► Regulace a autoregulace médií popíše, jak se lze neetické reklamě 

bránit. 

seznámí se s důvody, proč se reality 
show vysílá. 

► Média a zábava  

pojmenuje vlastní důvody, které je ke 
sledování (nesledování) reality show 
vedou 

odpovědně se rozhoduje, zda budou 
reality show věnovat svůj čas. 

přemýšlí nad obsahem svých oblíbených 
magazínů. 

pozná důvody, které vedou k tomu, že 
tyto časopisy vypadají tak, jak vypadají. 

vytvoří vlastní návrh obálky časopisu pro 
mládež nebo školního časopisu 

uvědomí si, z jakých zdrojů získáváme 
informace o kandidátech a politických 
stranách před volbami a v čem se tyto 
zdroje liší. 

► Média a politika 

VDO – principy 
demokracie -volby a 
předvolební propagace 
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uvědomí si, jaký má reklama význam pro 
výrobce 

► Marketing a média 

8. 

 
uvědomuje si, význam reklamy pro 
média. 

objasní hlavní funkce reklamy 

► Reklama 

MDV – tvorba 
mediálního sdělení -
tvorba reklamy na 
téma zdravá výživa 
Vv – tvorba reklamního 
plakátu 
Inf - tvorba reklamy 

popíše základní typy reklamy (komerční, 
politická, sociální) a uvede konkrétní 
příklady jednotlivých typů reklam. 

uvědomí si, co rozhoduje o úspěšnosti 
reklamy 

vytváří si kritický přístup k reklamě,  
chápe systém zisku financí z reklam, 
Pokusí se vytvořit vlastní reklamu 
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5.10.2. Náboženství 

5.10.2.1. Náboženství – nepovinný předmět 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 Předmět žákům umožňuje formulovat otázky týkající se základních životních hodnot, postojů a 

jednání, konfrontovat je s vědecky a nábožensky (křesťansky) formulovanými pohledy na svět a 

hledat svou vlastní životní hodnotovou orientaci. Nabízí přístup k biblickému poselství, k učení 

křesťanských církví a k jejich tradici a otevírá možnost života s církví. Předmět je určen dětem, 

které projeví zájem. 

 Předmět je vyučován formou nepovinného předmětu podle § 15 zákona č. 561/2004 Sb. s 

časovou dotací 1 hodinu týdně a jeho výuka probíhá ve třídě. Předmět je nabízen žákům 1. – 9. 

ročníku, realizuje se podle aktuálního zájmu a je vyučován ve skupinách tvořených z více 

ročníků. Výuka nepovinného předmětu se uskutečňuje zpravidla v odpoledních hodinách.  

 Součástí výuky je dále: 

- návštěva kostela /církevního objektu/ kulturně historické památky spjaté se životem církve 

- exkurze do místní charity /domova důchodců/… 

- účast na projektech České katolické charity (Tříkrálová sbírka) / Papežského misijního díla 

- obsahy jednotlivých ročníků jsou děleny do tematických celků, které se v rámci liturgického 

roku opakují, spirálovitě prohlubují a jsou propojovány do vzájemných souvislostí  

- výuka vychází z dokumentu „Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 

–  9. ročníku ZŠ“ schváleným Českou biskupskou konferencí a MŠMT ČR v roce 2004 

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícím v předmětu pro rozvoj klíčových 

kompetencí žáků 

V předmětu navazujeme na tyto strategie školy:  

- v průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim 

umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se 

dále vzdělávat a podle svých možností se aktivně podílet na životě společnosti 

- vést žáky ke stanovování vlastních pravidel chování, k jejich dodržování i k dodržování 

pravidel školního řádu 

Kompetence k učení 

 V předmětu poskytujeme dostatek obsahů, které umožňují základní vhledy žáků do struktury 

jazyka náboženství ve srovnání s jazykem vědy, tak, aby žáci porozuměli symbolickému 

způsobu vyjadřování v jazyce bible i v jazyce církve, aby postupně integrovali náboženský 

způsob vnímání a chápání světa do celku svého vztahu ke světu vedle pohledu přírodních a 

humanitních věd a aby projevovali zájem o dialog mezi těmito obory i v dalším životě.  

 Pomocí obsahu učební látky rozvíjíme schopnosti žáků vnímat události svého života a 

zpracovávat je jako životní zkušenost, tj. schopnost transformovat na základě reflexe prožitých 

událostí své jednání v budoucnosti. V předmětu se systematicky zabýváme etickým rozměrem 

života žáků. Metodicky nám půjde o poskytnutí dostatku příležitostí k reflexi problémových 

situací, o jejichž řešení se žáky diskutujeme a vedeme je k tomu, aby zdůvodňovali návrhy 

svých řešení při schopnosti hledat kritéria pro volbu takových řešení s pozorností všechny učení 
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církve. Tímto zaměřením tedy současně rozvíjíme také kompetenci žáků k řešení problémů na 

všech úrovních. 

Kompetence komunikativní 

 Prohlubujeme porozumění různým typům textů zejména v oblasti textů poetických, obrazných a 

náboženských ve srovnání s jinými typy textů. Vedeme žáky k tomu, aby dokázali rozlišit různé 

literární druhy v bibli, ocenit jejich krásu a reflektovat významovou různost jejich sdělení.  

Schopnost neverbální komunikace obohacujeme o vnímání a porozumění symbolice rituálního 

jednání jako součásti utváření slavnosti. Ve výuce žákům zprostředkováváme přiměřené 

množství  vjemů, se kterými dále pracujeme. 

Kompetence sociální a personální 

 Rozvíjení osobnosti žáka umožňujeme zejména systematickým zaměřením na základní principy 

křesťanského vztahu k lidem, který definuje prosocialitu člověka jako „lásku k bližnímu“. Žáky 

motivujeme k utváření kompetence rozvíjením principu „starší a silnější pomáhají mladším  a 

slabším“, pokud je předmět vyučován ve věkově smíšených skupinách. Žáci pracují často  ve 

dvojicích a v malých skupinách, v nichž si mají možnost uvědomit, co vše s sebou přináší 

kooperativní způsob práce. 

 Tuto kompetenci rozvíjíme především tematickým otevíráním systematické práce na duchovním 

rozměru osobnosti žáků, týkající se umění ztišení a vnitřní koncentrace a meditace, které jsou 

předpokladem k hlubší reflexi při vytváření vlastního sebeobrazu. Žáky vedeme prostřednictvím 

motivace k účasti na postupně se diferencujících cvičeních a aktivitách. 

Kompetence občanské 

 Vedeme žáky k vytváření a rozvíjení tolerantních postojů vzhledem k příslušníkům jiných 

náboženství a různých křesťanských konfesí, ale i k většinové ateistické společnosti. 

Zaměřujeme se především na porozumění postojům jinak světonázorově či nábožensky 

smýšlejících lidí a z tohoto porozumění potom rozvíjíme budování tolerantních postojů díky 

tomu, že žáci lépe rozumí kulturnímu a historickému kontextu existence jiných náboženství. 

Navozujeme dostatek podnětů vedoucích k uvědomělému a přitom nenásilnému postoji odporu 

proti fyzickému a psychickému násilí. Využíváme příklady konfliktů z historie i ze současnosti, o 

nichž diskutujeme, hledáme příčiny konfliktů a vzory osobností, které se díky svým křesťanským 

postojům zasadily o jejich nápravu. Orientujeme se také na sociální rozměr viny a hříchu.   

 Žáky seznamujeme s kořeny židovskokřesťanské tradice, o něž se opírá kodex základních 

lidských práv (viz Listina základních práv a svobod). Kompetence tedy prohlubujeme ve směru 

od norem a zákonů, opírajících se o příslušné principy, k hodnotám, které tyto principy 

zdůvodňují. 

 Rozvíjíme vědomí postoje odpovědnosti žáků jednak všechny světu samotnému, jednak 

všechny lidem, ale také všechny Bohu. Svobodné rozhodování člověka se tak opírá o vazbu na 

větší počet transcendentních hodnot, než jak je tomu v případě jiných světonázorových postojů. 

Postoj zodpovědnosti dáváme do vztahu k hodnotě svobody a v rámci předmětu hledáme jejich 

vzájemný vztah a vztah k Boží autoritě. 

 Umožňujeme porozumění vztahu náboženství a kultury nejen v křesťanství (všechny kultuře 

evropské), ale i v jiných světových náboženstvích, a to zejména prezentací obsahů týkajících se 

světových náboženství ve vztahu ke křesťanství. Žákům dáváme šanci integrovat náboženský 
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rozměr života do celku kultivace vlastního vztahu ke kultuře, a to v jejím historickém i 

současném projevu. Volbou metody rozhovorů s příslušníky jiných náboženství a světonázorů a 

kontaktu s kulturním zázemím jiných náboženství a světonázorů motivujeme k toleranci a k 

dalšímu zájmu o příslušníky jiných náboženství a kultur. 

 Postoj křesťanské odpovědnosti za svět vytváříme a podporujeme zejména důrazem na reflexi 

symboliky biblické zprávy o stvoření, z níž vyplývá nejen požadavek odpovědného zacházení s 

přírodou, ale i souvislost mezi kvalitou vlastního duchovního rozměru své existence a kvalitou 

vztahu k přírodě. Prohlubujeme tedy motivaci k vnějšímu zacházení se světem do motivace 

plynoucí z duchovního postoje ke světu, jehož projevem je vlastní aktivní šetrné chování 

všechny světu. 

Kompetence pracovní 

 Rozvíjíme zdravý postoj žáků vůči požadavkům na výkon ze strany současné společnosti. 

Postupně je vedeme, aby práci chápali nejen jako zdroj výdělku zajišťující určitou životní 

úroveň, ale díky obsahům zprostředkovávajícím křesťanské pojetí práce ji vnímali také jako 

povolání spolupracovat na rozvíjení dobré budoucnosti pro lidi a svět. 
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6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 

6.1. Hodnocení žáků 
 

A. ZÁSADY HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE 
ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU 

 

1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci žáků, byli včas informováni o 

průběhu a výsledcích vzdělávání. 

2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi 

výpis z vysvědčení. 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen 

"klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel 

školy se souhlasem školské rady. 

4. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě 

přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo 

zákonného zástupce žáka.  

5. U žáka se SVP rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti 

zákonného zástupce žáka. 

6. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy 

již jednou ročník opakoval. 

7. Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o 

výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní 

hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva 

je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku. 

8. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování 

ročníku po posouzení jeho dosavadních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 

9. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za 

závažné zaviněné porušení povinností stanovené školním řádem. 

10. Výchovná opatření: výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 

9.1. Pochvala - ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu 

jiné osoby či organizace žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo 

jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo 

statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci. 

a) Pochvala ředitele školy – může být udělena za dobrou reprezentaci školy, významný 

úspěch na soutěžích v okresním, krajském a celorepublikovém kole, významný počin pro 

školu, za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo 

statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 
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b) 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. 

c) Pochvala vyučujícího a pochvala třídního učitele - může být udělena za jednorázové 

splnění významného úkolu, účast na soutěžích ve školním kole, významný úspěch, 

ocenění žákovy výborné práce, aktivity a přístupu k práci. 

9.2. Kázeňská opatření - při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle 

závažnosti tohoto porušení žákovi uložit kázeňské opatření: 

a) napomenutí třídního učitele: lze uložit za opakované, méně závažné porušení školního 

řádu, vyrušování v hodině, časté zapomínání, lhaní, ukládá třídní učitel a oznámí 

neprodleně a prokazatelným způsobem udělení i jeho důvod žákovi a zákonným 

zástupcům, 

b) důtku třídního učitele: lze uložit za závažnější porušení školního řádu, nevhodné chování 

k učiteli, k zaměstnancům školy, opakované porušení školního řádu, pokračující drobnější, 

přestupky i po udělení napomenutí, špatnou pracovní morálku, narušování činnosti třídy, 

opakované časté zapomínání, občasné pozdní příchody do školy, třídní učitel oznámí 

neprodleně a prokazatelným způsobem udělení i jeho důvod žákovi a zákonným 

zástupcům - neprodleně rovněž oznámí řediteli školy, 

c) důtku ředitele školy: lze uložit po nezlepšení po předchozí důtce TU, za závažné 

porušení školního řádu, svévolné ničení školního majetku, kouření v prostorách školy, 

zneužívání OPL, úmyslné ohrožování zdraví spolužáků, vulgární projevy ke spolužákům a 

dospělým, podvod v ŽK, opakované pozdní příchody do školy zapsané v ŽK, neustálé 

zapomínání, opakované ztráty ŽK, záměrné narušování výuky a činnosti třídy - udělí ředitel 

školy po projednání v pedagogické radě, oznámí neprodleně a prokazatelným způsobem 

udělení i jeho důvod žákovi a zákonným zástupcům. 

9.3. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele 

školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

9.4. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo 

uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho 

zákonnému zástupci. 

9.5. Udělení pochvaly a jiného ocenění ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se 

zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na 

vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

 

B. PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ 

 

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáka. 

2. Sebehodnocení je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem 

přiměřeným věku žáků. 

3. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci 

mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí 

být doprovázeno rozborem chyb žáka.  
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4. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:  

 co se mu daří 

 co mu nejde, hledá možnosti svého rozvoje 

 jak bude pokračovat dál 

5. Pedagogové podporují žáka v tom, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

6. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), má pouze 

doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více žáka aktivizovat.  

7. Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti: 

 zodpovědnost 

 motivace k učení 

 sebedůvěra          

 vztahy v třídním kolektivu 

 

C. STUPNĚ HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KLASIFIKACE, 

ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ 

 

1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na 

vysvědčení stupni: 

1 - velmi dobré, 

2 - uspokojivé, 

3 - neuspokojivé, 

Stupeň 1 (velmi dobré): žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. 

Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a 

snaží se své chyby napravit.      

Stupeň 2 (uspokojivé): chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního 

řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu; 

nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele 

dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a 

zdraví svoje nebo jiných osob. 

Stupeň 3 (neuspokojivé): chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného 

chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi 

vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým 

způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští 

dalších přestupků. 

2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v 

případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které 

dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v 

jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují 
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jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a 

doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

3. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni 

prospěchu: 

1 - výborný 

2 - chvalitebný 

3 - dobrý 

4 - dostatečný 

5 - nedostatečný 

4. Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích 

pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména 

vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke 

svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení 

přístupu žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

5. Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 3 se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení 

číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení podle odstavců 1 a 3. 

6. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

prospěl(a) s vyznamenáním, 

prospěl(a), 

neprospěl(a) 

nehodnocen(a). 

7. Žák je hodnocen stupněm: 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - 

chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi 

dobré, v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a 

klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2 vyhlášky, 

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením, 

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí, 

d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

8. Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň 

znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje 

jejich výkon. 
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9. Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním 

hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

 

D. KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU TEOR. ZAMĚŘENÍ 

 

1. Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 

matematika. 

2. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v 

souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:  

a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované 

intelektuální a motorické činnosti, 

b) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 

c) kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 

d) aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 

e) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 

f) kvalita výsledků činností, 

g) osvojení účinných metod samostatného studia. 

 

3. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

a) Stupeň 1 (výborný): Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti 

uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované 

intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a 

dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a 

zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. 

Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a 

estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen 

samostatně studovat vhodné texty. 

b) Stupeň 2 (chvalitebný): Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a 

zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované 

intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů 

učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, 

při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika 

a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický 

projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí 

studovat vhodné texty. 

c) Stupeň 3 (dobrý): Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných 

poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání 

požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější 
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nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků 

a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje 

poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je 

vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném 

projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti 

se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. 

Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 

d) Stupeň 4 (dostatečný): Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných 

poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických 

činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a 

dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při 

využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se 

vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v 

grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné 

nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké 

těžkosti. 

e) Stupeň 5 (nedostatečný): Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, 

má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a 

motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a 

dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při 

výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty 

učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V 

ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. 

Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky 

a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede se samostatně učit. 

 

E. KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU PRAKT.  ZAMĚŘENÍ 

 

1. Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní činnosti. 

2. Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s 

požadavky učebních osnov se hodnotí: 

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, 

d) aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 

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, energie, překonávání překážek v práci, 

i) obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 

3. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
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a) Stupeň 1 (výborný): Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu 

a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické 

poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje 

získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen 

menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje 

vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, 

materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, 

nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. 

b) Stupeň 2 (chvalitebný): Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k 

praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané 

teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v 

postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají 

drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. 

Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní 

prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. 

Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými 

nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

c) Stupeň 3 (dobrý): Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech 

práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci 

organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na 

podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě 

laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky 

v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 

d) Stupeň 4 (dostatečný): Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a 

praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen 

za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se 

dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc 

učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za 

soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování 

předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady 

hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních 

zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky 

v práci překonává jen s pomocí učitele. 

e) Stupeň 5 (nedostatečný): Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu 

kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané 

teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a 

návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. 

Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané 
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ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. 

Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. 

Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních 

zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných 

nedostatků. 

 

F. KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU VÝCHOV. ZAMĚŘENÍ 

 

1. Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova. 

2. Žák v tělesné výchově se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem 

klasifikuje s přihlédnutím k zdravotnímu stavu. 

3. Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky 

učebních osnov hodnotí: 

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 společnosti, 

g) v tělesné výchově, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka, všeobecná, tělesná 

zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

 

4. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

a) Stupeň 1 (výborný): Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, 

plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí 

v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, 

procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a 

návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a 

tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a 

tělesnou zdatnost. 

b) Stupeň 2 (chvalitebný): Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na 

základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a 

kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z 

hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a 

návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. 

Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 

c) Stupeň 3 (dobrý): Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. 

Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho 

projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají 

četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečně aktivní 

zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický 

vkus a tělesnou zdatnost. 
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d) Stupeň 4 (dostatečný): Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho 

schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. 

Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou 

snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

e) Stupeň 5 (nedostatečný): Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho 

schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou 

hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje 

zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

G. ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ, KRITÉRIA PRO SLOVNÍ HODNOCENÍ 

 

1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy po 

projednání v pedagogické radě. 

2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do 

klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která 

hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.  

3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání. 

4. U žáka s PO rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti 

zákonného zástupce žáka a doporučením poradenského zařízení. 

5. Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a 

nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby 

byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným 

výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a 

osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků 

vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, 

které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a 

doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky 

vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. 

Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. 

6. Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit 

slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí 

vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání 

7. Zásady pro převod klasifikace a slovního hodnocení – viz příloha č. 1 

 

H. ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

 

1. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, jehož vzdělávání z důvodů jeho 

speciálních vzdělávacích potřeb vyžaduje uplatnění podpůrných opatření. 

2. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze jejich 

speciálních vzdělávacích potřeb.  
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3. Vyučující respektují doporučení školních poradenských zařízení a uplatňují je při klasifikaci a 

hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů. 

4. U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka a doporučení 

poradenského zařízení.  

5. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a metody 

zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemají jeho speciální vzdělávací 

potřeby negativní vliv.  

6. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší 

výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. 

7. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho 

poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb. 

8. Klasifikace byla provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 

objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat. 

9. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich 

souhlasný či nesouhlasný názor je respektován. 

 

I. HODNOCENÍ NADANÝCH ŽÁKŮ, INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

1. Ředitel školy může mimořádně nadaného žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování 

předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva 

ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 

2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve 

škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného 

žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 

termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení 

pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého 

pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani 

v náhradním termínu. 

 

J. KOMISIONÁLNÍ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY 

 

1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali 

ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s 

výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 

stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou 

zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 

neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín 

opravné zkoušky, nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák 

zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 
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4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a 

komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu 

účastní školní inspektor. 

5. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

6. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel zkoušející školy, nebo 

v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem 

jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 

popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 

oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

7. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení 

na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

8. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

9. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné 

žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující 

komisi náhradní termín přezkoušení. 

10. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

11. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

12. V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, 

může požádat o přezkoušení podle § 22 školského zákona (v platném znění). 

 

K. ODLIŠNOSTI PRO ZKOUŠKY PŘI PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V ZAHRANIČÍ 

 

1. Odlišnosti pro zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí se řídí platnou 

legislativou, především ustanovením § 38 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

v platném znění a § 18, 19, a 20 vyhlášky č.48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a 

některých náležitostech plnění povinné školní docházky) v platném znění.  

 

L. ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ 

 

1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v 

průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 

2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je 

jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, 

všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 
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3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným 

diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, 

různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,…) kontrolními 

písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními 

vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky.  

4. Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, 

prověrky), při distanční výuce jsou výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního 

portfolia, v listinné, nebo digitální podobě. 

5. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň tři známky za 

každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující 

průběžně během celého klasifikačního období.  

6. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto 

období. 

7. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální 

přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná u žáků se SVP, kdy je tento 

způsob doporučen ve zprávě poradenského zařízení.  

8. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na 

klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí 

učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a 

prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny 

známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zákonným zástupcům žáka a to 

zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek 

žákům. 

9. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 

rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.  

10. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky 

dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do 

třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

11. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem 

tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek 

(ústní zkoušení, písemné,…). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání 

pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled 

zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. 

12. Vyučující zajistí zapsání známek také do internetové ŽK a dbá o jejich úplnost. Do 

internetové ŽK jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná 

opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole. 

13. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším 

pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, 

apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák 

umístěn; žák se znovu nepřezkušuje. 
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14. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 

hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň 

prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná 

známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly 

sděleny rodičům.  

15. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické 

radě, a to zpravidla ke konci prvního a třetího čtvrtletí.  

16. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin 

před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí 

výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění opravných 

zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.  

17.  Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé 

jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže 

o to zákonní zástupci žáka požádají. 

18. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách 

nebo konzultačních hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli 

dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. 

Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zákonným zástupcům 

žáka, nikoli veřejně.  

19.   Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve 

stanovených intervalech, prostřednictvím komunikační platformy školy - Komens, případně 

videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky. 

20. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu 

bezprostředně a prokazatelným způsobem. 

21. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující 

tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k 

ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v 

případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího 

školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve 

škole také rodičům. 

22. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména    

a) neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden 

týden, 

b) žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj 

informací,  

c) účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí,  

d) učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování 

celé třídě není přípustné,  

e) před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití 

učiva. 
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23. Třídní učitelé a výchovná poradkyně jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s 

doporučením vyšetření školských poradenských zařízení, které mají vztah ke způsobu 

hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních 

jsou součástí zpráv učitelů nebo výchovné poradkyně na pedagogické radě. 
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příloha č. 1 – Zásady pro převod klasifikace a slovního hodnocení 

Ovládnutí učiva   

1 – výborný ovládá bezpečně  

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 – nedostatečný neovládá 

Myšlení  

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

Vyjadřování  

1 – výborný výstižné a poměrně přesné  

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá nesprávně 

Celková aplikace vědomostí  

1 – výborný 
užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, 
přesně a s jistotou  

2 – chvalitebný 
dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen 
menších chyb 

3 – dobrý 
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a 
odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

Aktivita, zájem o učení  

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

Chování  

1 – velmi dobré 
Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně 
závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný 
výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

2 - uspokojivé 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu 
školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování 
nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných 
přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších 
přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost 
a zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé 

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. 
Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, 
že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. 
Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. 
Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 
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6.2. Struktura hodnocení školy 

oblasti autoevaluace naší školy společně s cíli, kritérii, nástroji a časovým rozvržením:  

 

oblasti cíle a kritéria nástroje časové rozvržení 

Výuka 

- zjišťování úrovně znalostí a dovedností 

- zjišťování efektivity výuky 

- zjišťování, zda jsou rozvíjeny klíčové  kompetence 

žáků 

- zjišťování kvality písemných prací žáků 

- zjišťování použití výukových nástrojů 

- zjišťování náročnosti výuky 

- zjišťování propojení učiva s reálným životem 

- rozbor žákovských prací (nejen 

čtvrtletních) 

- myšlenková mapa 

- hospitační činnost 

- testy různých agentur (Scio…) 

- modelové situace 

- úlohy z mezinárodních výzkumů 

- řízené rozhovory 

- dotazníky 

- každé dva roky 

- analýza SWOT dle plánu 

- rozvržení dle plánu kontrolní 

činnosti 

- testy dle časového rozpisu agentur 

Školní klima 

- zjišťování vztahů ve škole mezi žáky, učiteli, rodiči, 

mezi nimi navzájem 

- cílem je dosáhnout přátelské a motivující učení, 

vstřícné chování, důvěry  

- monitorování stavu šikany  

- peer dotazníky  

- schránky důvěry 

- modelové situace 

- rozhovor 

- dotazníky (SWOT) 

- projekty 

- preventivní programy 

- dramatizace 

- třídnické hodiny 

- komunitní kruh, … 

 

- dotazníky šikany konec I. pololetí, 

případně podle potřeby 

- každé dva roky 

- třídnické hodiny probíhají 1 krát za 

měsíc 

- komunitní kruhy průběžně 

Hodnocení žáků 
- zjišťování objektivity učitele 
- zjistit, zda jsou  kritéria pro hodnocení srozumitelná, 

jasná, zda jsou žáci o pravidlech informováni, zda 

- rozbor žákovských prací 

- modelová situace 

- dle plánu hospitační činnosti 

- podle potřeb školy 



  

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 200 (celkem 201)  

jsou pravidla dodržována 
- zjistit, zda žáci používají sebehodnocení 
 

- analýza výsledků vzdělávání 

(čtvrtletních prací, žákovských 

knížek, pololetních statistik) 

- hospitace 

- ČŠI 

- výstupní hodnocení 

- výstupní hodnocení dle zákona I. 

pololetí šk. roku 

Práce učitelů 

- používat sebehodnocení především při rozboru 
hodin 

- zjišťovat, zda jsou promyšlené cíle výuky, metody, 
nástroje a kritéria 

- zjišťovat, zda se učitelé vzdělávají a zda aplikují 
nové poznatky ve výuce 

- kontrolovat, zda je dodržován klasifikační řád 
- sledovat ochotu k tvůrčí práce 
- sledovat, zda se učitel podílí na osobním růstu žáka 

- rozhovor 

- rozbor hospitačních hodin 

- dotazníky 

- systematické sledování 

- dle plánu kontrolní a hospitační 

činnosti 

- rozhovory průběžně 

- ČŠI 

- dotazníky každé dva roky 

Spolupráce s rodiči 

- zjišťovat, zda se daří komunikovat s rodiči žáků, zda 
jsou brány názory rodičů v potaz v situacích 
týkajících se jejich dětí 

- zjišťovat, zda se pořádají akce pro rodiče a 
veřejnost, zda se daří zapojovat rodiče do života 
školy 

- dotazníky 

- třídní schůzky 

- rozhovory 

- školská rada 

- hodnocení akcí školy 

- třídní schůzky čtyřikrát ročně 

- ostatní dle potřeby 

- dotazníky každé dva roky 

 

Materiální a 

technické podmínky 

- zjišťovat, zda má škola potřebné podmínky 
k naplnění cílů, které si formulovala 

- zjišťovat, zda je vybavení učitelům i žákům dostupné 
a využívané 

- zjišťování, zda je zařízení a vybavení bezpečné a 
funkční 

- hospitační činnost 

- dotazník 

- rozhovor 

- kontroly BOZP 

- dle plánu kontrolní a hospitační 

činnosti 

- plán BOZP 

- průběžně 

- dotazníky každé dva roky 
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7. Přehled použitých zkratek 

 

 

Aj  anglický jazyk 

Cj  cizí jazyk 

Č   český jazyk a literatura 

D  dějepis 

DDM  Dům dětí a mládeže 

F  fyzika 

Hv  hudební výchova 

Ch  chemie 

ICT  informační a komunikační technologie 

Inf  informatika 

IVP  individuální vzdělávací plán 

LVK  lyžařský výcvikový kurz 

M   matematika 

MŠ  mateřská škola 

Nj  německý jazyk 

Pč  pracovní činnosti 

PPP  pedagogicko-psychologická poradna 

Prv  prvouka 

Př  přírodopis 

Přv  přírodověda 

SPC  speciálně-pedagogické centrum 

SSŠ  středisko služeb školám 

SVP  středisko výchovné péče 

ŠVP  školní vzdělávací program 

ŠD  školní družina 

Tv  tělesná výchova 

Vl  vlastivěda  

Ov  občanská výchova 

Vv  výtvarná výchova 

VkZ  výchova ke zdraví 

Z  zeměpis 


