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222   CCCHHHAAARRRAAAKKKTTTEEERRRIIISSSTTTIIIKKKAAA   ŠŠŠKKKOOOLLLYYY      

2.1 Historie školy 

První zmínky o slivenecké škole se datují do roku 1778. Základní kámen ke stavbě školy byl položen v roce 1826. V letech 1900 – 1901 

byla ve Slivenci slavnostně otevřena nová školní budova, která v téměř nezměněné podobě stojí dodnes. V roce 1967 byla otevřena 

pavilonová přestavba školy – dva učební pavilony a jeden správní pavilon. V letech 1993 – 1994 byl dobudován pavilon šaten. V téže 

době se pracovalo i na opravě historické budovy. V letech 1997 – 1998 byla zřízena z jednoho z kabinetů malá počítačová učebna. Od 

roku 2002 do roku 2004 procházel celý školní areál rozsáhlou rekonstrukcí. Historická budova dostala „nový plášť“, učební pavilony 

byly zatepleny, byly vybudovány moderní prosvětlené učebny, vznikla nová učebna výpočetní techniky, fyziky a chemie, učebna 

cizích jazyků a byl vybudován bezbariérový přístup, který umožňuje vzdělávat žáky s tělesným postižením. Dále byla vybudována 

kanalizace a plynová kotelna, která umožnila ekologičtější způsob vytápění školy. V roce 2006 bylo rozšířeno hřiště s umělým povr-

chem. 

Na konci školního roku 2009 – 2010 byl z prostředků ESF a rozpočtu obce opraven a rozšířen o další třídy a kabinety bývalý správní 

pavilon, v němž byly školního roku 2010 – 2011 nově zřízeny kmenové učebny a školní kuchyňka. V tomto unikátně zrekonstruova-

ném pavilonu je zabudována rekuperační jednotka, která umožňuje řízenou výměnu vzduchu v pavilonu a tím přináší nejen zlepšení 

hygieny prostředí, ale také úsporu tepla, takže budova plně splňuje parametry nízkoenergetických budov.  

V druhém pololetí školního roku 2011 – 2012 byla upravena školní jídelna a dovybavena novým nábytkem a kuchyňským vybavením. 

V červenci téhož roku proběhla komplexní modernizace počítačové učebny.  

V letech 2011 – 2013 probíhala výstavba nové mateřské školy. Na podzim, 26. září 2013, byla mateřská škola slavnostně otevřena. Bu-

dova je postavena jako pasivní, kapacitu má pro 112 dětí, které jsou rozděleny do 4 tříd. V místě spojení nové MŠ a ZŠ vzniklo nové 

foyer, kde škola pořádá společenské akce. 

Od školního roku 2013/2014 probíhá revitalizace areálu základní školy, který je velmi rozsáhlý. Opraveno bylo dětské hřiště, lezecká 

stěna, umělé hřiště, doskočiště a zelená učebna. Zpřístupnil a zvelebil se sad se záhony, nově se obnovilo a rozšířilo arboretum. Nově 

bylo také postaveno lanové centrum, pískoviště pro děti ze ŠD a altán s lavicemi. V rohu zahrady přibylo velké ohniště se sedačkami. 

V roce 2014/2015 bylo vybudováno přírodní hřiště pro mateřskou školu a nádvoří základní školy. 

Od roku 2016 ses taví nová tělocvična, opět v pasivní budově. 

 

2.2 Úplnost a velikost školy  

Základní škola a mateřská škola Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 je úplná škola s 9 ročníky. Budovy a prostory školy jsou stavěny pro 

300 žáků, v současné době je kapacita školy téměř naplněna a škola musí žádat o její navýšení. Zřizovatel zahájil řešení rozšíření budo-

vy o přístavbu. V provozu je také školní družina se čtyřmi odděleními s kapacitou 120 žáků, i ta se musí navýšit. Od podzimu 2013 je 

součástí školy i nově postavená mateřská škola, která je umístěna v novém pavilonu - pasivní budově. MŠ má 4 třídy, které jsou barev-

ně odlišeny. 

Do první třídy MŠ jsou zařazeny tříleté děti a ve čtvrté třídě děti – předškoláci. V těchto odděleních jsou tedy děti dle věku. Druhá 

a třetí třída je heterogenní, smíšená.  

2.3 Charakteristika žáků 

ZŠ Slivenec je spádovou školou pro děti z oblasti Slivenec, Lochkov či Holyně, navštěvuje ji i část dětí z Barrandova. Jsou to hlavně ti, 

kteří hledají klidnější prostředí a menší kolektiv. Výrazným rysem skladby žactva je fakt, že žáci pocházejí z naprosto odlišných sociál-

ních vrstev obyvatelstva. Na jedné straně jsou zde žáci ze sociálně slabších rodin, v nichž se rizikové jevy v chování někdy vyskytují 

a žáci jsou jimi bezprostředně ohroženi, na druhé straně školu navštěvuje vysoké procento žáků ze sociálně silných rodin. Vedle toho je 

ještě velký rozdíl v nadání žáků, neboť kromě průměrně nadaných žáků školu navštěvují také žáci mimořádně nadaní a žáci se speci-

álními vzdělávacími potřebami, kteří v rámci společného vzdělávání navštěvují běžné třídy. Ve školním roce 2016/2017 jim pomáhá 

s výukou 10 asistentů. Škola tedy naplňuje inkluzivní vzdělávání v pravém slova smyslu již několik let. 

Počet žáků se ve slivenecké škole neustále zvyšuje a vzhledem k naplněné kapacitě musí škola o její navýšení požádat. 
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2.4 Podmínky školy  

Materiální 

Škola je dobře vybavena učebnicemi učebními pomůckami. Při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Dále jsou k dispo-

zici čtyři interaktivní tabule. V roce 2008 byla nově vybavena učebna ICT, v roce 2011 došlo k její další modernizaci. V roce 2014 až 

2015 škola byla vybavena dalšími počítači, čtyřmi interaktivními tabulemi a z příspěvků rodičů 15 tablety, ze kterých realizuje mobilní 

počítačovou učebnu. 

 

Prostorové 

Areál školy je možné rozdělit na 4 části – historickou budovu, novou budovu (pavilony A a B), správní budovu se školní kuchyní 

a jídelnou a nově otevřenou mateřskou školu. V areálu školy je k dispozici hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště, které využívá 

zejména školní družina a veřejnost, v prostoru za novými pavilony lezecká stěna a doskočiště, mezi pavilony A a B se nalézá zelená 

učebna s jezírkem a altánky, v nichž probíhá při příznivém počasí výuka. Budovy školy obklopuje rozsáhlá zahrada, která ve školním 

roce 2013/2014 byla revitalizována.  

 

Historická budova slouží ke vzdělávání žáků 1. stupně (1. – 3. ročník). V historické budově jsou umístěny dva kabinety učitelů a čtyři 

oddělení školní družiny, pro nedostatek prostoru se však nacházejí ve školních třídách. Na každém ze tří podlaží budovy jsou umístě-

ny hygienicky vyhovující sociální zařízení. V budově se nachází tělocvična, v níž probíhá výuka tělesné výchovy žáků 1. i 2. stupně. 

Tělocvična je však pro svou omezenou kapacitu (20 žáků), proto se staví nová moderní tělocvična, jejíž otevření je plánováno v roce 

2017. 

 

Správní budova – modrý pavilon – v této budově sídlí vedení školy (ředitelna, kanceláře zástupkyní ředitelky, kancelář hospodářky), 

cvičná kuchyňka jako odborná učebna, dvě kmenové učebny, poradenské pracoviště s výchovnou poradkyní a informační místnost. 

Budova je vybavena rekuperační jednotkou. V přízemí se nachází školní kuchyně a školní jídelna, šatna a sociální zařízení.  

 

Nová budova – pavilony A, B - ve dvou pavilonech jsou umístěny kmenové učebny 4. – 9. ročníku i odborné učebny s kabinety: učeb-

na fyziky a chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, informačních a komunikačních technologií a taneční a pohybové výchovy. 

Učebny jsou postupně vybavovány novým nábytkem a pomůckami. V přízemí je vybudován velký prostor pro šatnu, v němž má kaž-

dý žák svoji skříňku. Volná část šatny zároveň žákům slouží o velkých přestávkách jako rekreační prostor, který využívají v době ne-

příznivého počasí (umístěny stoly pro stolní tenis, basketbalový koš, lavičky, stoly). Školní pavilony mají vybudovaný bezbariérový 

přístup včetně bezbariérových hygienických zařízení.  

 

Mateřská škola je přemístěna z pronajatých prostor staré vily vzdálené od budov školy přibližně 300 metrů do nově otevřeného pavi-

lonu napojeného prostorem foyer na pavilony základní školy. Pavilon MŠ je postaven coby pasivní budova. MŠ má 4 třídy, které jsou 

barevně laděny a pojmenovány podle zvířátek. Jsou prostorné a světlé s dostatkem hraček, didaktických pomůcek. Ve školním roce 

2014/2015 byla vybudována přírodní zahrada, která je nejen pestrá, ale i plná možností pohybových her, včetně poznávacích aktivit.  

 

Školní hřiště má umělý povrch, je využíváno pro míčové hry i další sportovní a relaxační aktivity. Při hezkém počasí slouží pro od-

dych i pro výuku pod širým nebem školní areál. Pro relaxaci ho využívá po celé jaro i podzim 1. i 2. stupeň a školní družina. Pro aktiv-

ní vyžití ve volných chvílích mohou žáci využít čtyři pevně zabudované stoly pro stolní tenis, které se nacházejí na nádvoří školy. Toto 

nádvoří však bylo neuspokojivé, neboť jeho povrch byl asfaltobetonový a ještě před dvěma roky sloužilo jako parkoviště. Od září 2015 

se však přetváří na relaxační prostor plný zeleně. Budovy školy obklopuje rozsáhlá zahrada, která ve školním roce 2013/2014 by-

la revitalizována a stále se zvelebuje.  

Bylo vykáceno 17 starých a suchých stromů, vymýceny náletové křoviny, provedly se terénní úpravy v části zahrady pro MŠ, kultivace 

travnatých ploch. Pozemek je rozdělen na zahradu pro ZŠ a zahradu pro MŠ. Zahrada pro MŠ byla realizována ve školním roce 

2014/15 dle projektu přírodní zahrady. Areál ZŠ je rozdělena na 3 části: rekreační, ekologicky pěstitelskou (postaven skleník, spirálovi-

tý bylinkový záhon, zeleninové záhony a čmelín…) a volnou – vhodnou pro hromadné akce se zálesáckým koutkem (ohniště, kmeno-

vé sedačky, jehličnany…). Rekreační část má řadu typických prvků (altán, pódium, lanové centrum) a je volně propojena se stávajícím 

dětským hřištěm. Vše denně slouží v určité hodiny i veřejnosti v souvislosti s filosofií školy jako školy komunitní (viz níže).  
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Technické  

Areál školy je vytápěn plynem, v modrém pavilonu je využívána rekuperační jednotka s řízenou výměnou vzduchu. Budova MŠ je 

pasivní budova, která kromě rekuperačních jednotek má i další automatické jednotky např. na měření koncentrace oxidu uhličitého, 

EPS atd. Jako pasivní se v současné době staví i tělocvična, s jejímž dokončením se počítá v roce 2017. 

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií – počítačová učebna, pro 

práci žáků je možné využívat další počítače v některých dalších učebnách, studovně. V posledních dvou letech byly zakoupeny 4 in-

teraktivní tabule – škola vlastní dohromady již 6 těchto drahých pomůcek. Vedle toho zakoupila ještě 3 interaktivní televize. Učitelé 

mají k dispozici stolní počítače v kabinetech nebo notebooky. Pro výuku je možné využít i wi-fi síť, která je přístupná všem uživatelům 

v modrém pavilonu a v pavilonech A a B. Vzhledem k tomu, že tato technologie rychle stárne, škola hledá další finanční zdroje 

k postupné obměně PC a nakoupení dalších ICT pomůcek.  

 

Hygienické  

Velkou výhodou naší školy je rozlehlý areál, který je při pěkném počasí bohatě využíván všemi žáky školy. Dále je pro volný čas žáků 

k dispozici hřiště, stoly pro stolní tenis a zahrada. Vybavenost sociálními zařízeními – na každém patře všech budov (v pavilonu A, B – 

bezbariérové), vybavenost šatnami – v každé z budov, samostatné šatny a sociální zařízení jsou určeny pro tělocvičnu. 

 

2.5 Vlastní hodnocení školy  

2.5.1 Oblasti autoevaluace  

Autoevaluační činnost v ZŠ a MŠ Praha - Slivenec je nastavena tak, aby přinášela podstatná a důležitá zjištění o podmínkách, průběhu 

a výsledcích vzdělávání ve škole. Je součástí výroční zprávy školy.  

Oblasti autoevaluace: 

 jazykové vzdělávání a jeho podpora  

 pracovníci školy  

 žáci a třídy  

 činnost školní družiny  

 poradenské služby školy  

 spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy (včetně mezinárodní spolupráce a mimoškolních aktivit)  

 účast školy v rozvojových a mezinárodních programech  

 péče o nadané žáky  

 volitelné předměty a kroužky  

 přípravné třídy  

 prevence rizikového chování  

 školní stravování  

 školní akce a projekty  

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace 

Podmínky ke vzdělání: 

 obsah a průběh vzdělávání - mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče), 

 obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky, 

 obsah a průběh vzdělávání - podpůrné výukové materiály, 

 obsah a průběh vzdělávání - realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, strategie učení cizímu jazyku, rozvoj kompetencí 

k učení), 

 obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program, 

 podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické, 

 podmínky ke vzdělávání demografické (motivace žáků/dětí, postoje žáků/dětí ke škole), 

 podmínky ke vzdělávání ekonomické, 

 podmínky ke vzdělávání materiální, 

 podmínky ke vzdělávání personální, 

 podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitelského sboru) 



Naše zelená škola - domov myšlenek, poznání a kamarádů  

 

7 

 podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a zřizovatelem, 

 podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče), 

 podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - systém podpory žákům/dětem, 

 podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb žáků/dětí, 

 úroveň výsledků práce školy - kvalitativní analýza, 

 úroveň výsledků práce školy - kvantitativní analýza, 

 vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační řízení školy, 

 vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - partnerství školy a externí vztahy, 

 vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické řízení školy, 

 vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - profesionalita a rozvoj lidských zdrojů, 

 vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - strategické řízení, 

 výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí), 

 výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence, 

 výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků), 

 výsledky vzdělávání žáků/dětí - postoje (postoje žáků ke škole), 

 výsledky vzdělávání žáků/dětí - úspěšnost absolventů, 

 výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti  

2.5.3 Nástroje autoevaluace 

 analýza školní dokumentace 

 anketa pro rodiče 

 anketa pro učitele 

 anketa pro žáky/děti 

 hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.) 

 vzájemné hospitace pedagogů 

 zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí 

 zpětná vazba absolventů 

 zpětná vazba externích subjektů 

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností 

Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně po konci školního roku. 

 

2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání průběžně po celý rok prostřednictvím žákovských knížek, podrobnější informace 

pak na třídních schůzkách, či konzultačních dnech (tripartitní konzultace: žák – rodič – učitel), případně osobně či telefonicky dle 

přání rodičů (zák. zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří, pravidelně přispívá do časopisu 

obce Slivenecký mramor, kde má pravidelné několika stránkové články Ze života komunitní školy.  

Škola se od školního roku 2013/14 prezentuje jako škola komunitní, proto je otevřená žákům, rodičům, komunitě a zároveň žáky při-

rozeným způsobem do života komunity zapojuje. Jako škola s celodenním programem nabízí velké množství volnočasových aktivit 

nejen pro děti ze své MŠ a ZŠ, ale i ostatní mládež, nevyjímaje dospělé a seniory. Řadu těchto aktivit pořádá sama, na některých spolu-

pracuje s jinými organizacemi. 

Například již několikátým rokem se úspěšně rozvíjí spolupráce se ZUŠ Na Popelce, Červeným křížem. Dále se úspěšně rozvíjí spolu-

práce se subjekty: Věda nás baví o.p.s., Centrum nadání o.p.s., KST Silueta Praha, o.p.s., slivenecký Klub Švestka, Taneční studio Style 

a několika jazykovými školami a v rámci mezinárodního projektu s AIESEC Praha. 

Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří občanské sdružení Unie rodičů. Unie se schází přibližně 2x za školní rok, popř. dle potře-

by. Je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se vyjadřují 

i k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí.  Sdružení se podílí na některých školních akcích (zahradní slavnost, živý betlém, 

adventní dílny…) a při ostatních pomáhá finančně při zajišťování cen. Unie také nakoupila pro výuku žáků i 15 tabletů. 

Při ZŠ a MŠ Praha – Slivenec je zřízena také školská rada. Školská rada se zřizuje podle § 167 – 168 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-

ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze dne 24. září 2004. v jeho pozdějším znění. Zřizuje 
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ji zřizovatel školy, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, 

třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. V případě školské rady při slivenecké 

základní škole se jedná o 12 členů, po 4 za každou třetinu. 

Spolupráce se zřizovatelem je založena především na spolupořádání kulturních a vzdělávacích akcí (např. adventní koncert, výstavy 

prací žáků ZŠ i MŠ v  holyňské kapli, organizování kurzů ICT pro slivenecké seniory, účast žáků při vítání občánků, spoluorganizace 

soutěže pro psí mazlíčky Hafík atd.). Velmi přínosná je spolupráce se zřizovatelem při úpravách a dalším rozšiřování prostor školy.  

Základem vzdělávání a výchovy žáku se speciálními vzdělávacími potřebami je úzká spolupráce se školským poradenským pracoviš-

těm PPP, se SPC Praha – Zlíchov i se sociálním odborem Prahy 5. 

2.6.1 Spolupráce s dalšími institucemi  

Škola spolupracuje s institucemi: 

 místní a regionální instituce: Český červený kříž 

 neziskové organizace: Český červený kříž 

 obec/město: spolupráce se zřizovatelem 

 sdružení rodičů a přátel školy: Unie rodičů při ZŠ Slivenec 

 školská rada: spolupráce se školskou radou 

 školské poradenské zařízení: PPP pro Prahu 5, SPC Zlíchov 

2.6.2 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery  

Společné akce žáků a rodičů: 

 akademie 

 konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu 

 mimoškolní akce (výlety, exkurze) 

 ostatní slavnosti 

 projektové dny 

 třídní schůzky 

 vánoční slavnost 

 

Pravidelné školní akce: 

 akademie 

 den otevřených dveří 

 divadlo 

 jarmark 

 ples 

 sezónní besídky 

 

2.7 Charakteristika pedagogického sboru  

Pedagogický sbor je smíšený a věkově vyvážený, tvoří jej vedení školy a učitelé včetně výchovného poradce, asistentů pedagoga, vy-

chovatelek školní družiny učitelek mateřské školy. Ve sboru jsou také zastoupeni speciální pedagogové, a to na 1. stupni. 

Prioritou školy je vzdělávání žáků podle nejnovějších trendů v pedagogice – zařazujeme prvky RWCT, pracujeme podle principů Re-

spektovat a být respektován. Proto klademe velký důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP 

jsou psychologie, pedagogika, moderní metody v didaktice předmětů, kvalifikace pro výuku jazyků a v neposlední řadě i práce 

s výpočetní a komunikační technikou. Samozřejmostí je rutinní práce na počítači, využívání školního softwaru při výuce, komunikace 

prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce 

žáků. Formy užívané k dalšímu vzdělávání jsou od dlouhodobého studia až po krátkodobé akreditované kurzy.  
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2.8 Dlouhodobé projekty  

Škola podporující zdraví 

Od roku 2008/2009 usilujeme o získání titulu Zdravá škola a tím o zařazení naší školy do sítě škol podporujících zdraví. Do projektu je 

zapojena celá škola, tedy jak základní škola, tak škola mateřská. Podporujeme otevřenou komunikaci: učitel – rodič – žák. Ve výuce 

klademe důraz na podporu zdravého životního stylu. Podporujeme spolupráci žáků napříč ročníky. Vedeme žáky k sebehodnocení. 

Zásady základní školy podporující zdraví:  

 pohoda prostředí,  

 zdravé učení,  

 otevřené partnerství.  

Cílem programu Škol podporujících zdraví je trvale umožňovat optimální vývoj a rozvoj každého jednotlivce, žáka a učitele 

v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní. Program je současně nástrojem včasné primární prevence 

civilizačních chorob, antisociálního chování a všech závislostí. 

Od školního roku 2016/2017 se škola zapojila i do projektu „Fandíme zdraví“ organizovaného týmem odborníků přes zdravý životní 

styl pod názvem „Vím, co jím o.p.s.“. 

 

Ekoškola  

Od školního roku 2008/2009 jsme zapojeni do projektu Ekoškola s cílem získat titul Ekoškola. V rámci tohoto mezinárodního progra-

mu se žáci v ZŠ i MŠ učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci objemu odpad i jeho třídění, úspory 

energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní eko-

kodex, analyzují současnou situaci ve škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.  

Projekt je zaměřen na 4 oblasti – odpady, energie, voda, prostředí školy. Rok 20012/2013 byl zaměřen na odpady a energie, rok 

2013/2014 se zaměřil na základní živly na Zemi a jejich využití a ochranu. Problematika odpadů a energie však také byla náplní čin-

ností. V dalších letech se budeme zaměřovat na zbylá témata s tím, že aktivity se budou postupně cyklicky opakovat a rozvíjet. 

 

2.9 Mezinárodní spolupráce 

Obvyklý počet studijních výjezdů ve školním roce jsou 3. Škola na mezinárodní úrovni spolupracuje: 

 jazykový pobyt: Anglie 

 společné projekty se zahraničním subjektem: mezinárodní program Ekoškola, mezinárodní projekt EDISON, Noc s Andersenem, 

Genius Logicus 

 sportovní pobyt: Itálie 

 studijní pobyt: Německo, Anglie 

 

2.10 Školní družina 

 smysluplně obohacuje denní program dítěte 

 zajišťuje odpočinkové, zájmové a rekreační činnosti dětí 

 pomáhá uspokojovat potřeby a rozvíjet schopnosti žáků 

 svou činností napomáhá prevenci negativních sociálních jevů 

 napomáhá rozvíjení osobních a sociálních kompetencí 

 je partnerem pro děti, jejich rodiče i vyučující 

Školní družina je umístěna v historické školní budově, má 4 oddělení. Pro nedostatek prostoru se však nacházejí ve školních třídách. 

Její činnost se řídí vlastním vzdělávacím programem, který je dostupný na webových stránkách školy v sekci školní družina. 

K 1. 9. 2015 byla kapacita školní družiny navýšena z 90 na 120 žáků. Tento počet je však nedostačující a škola žádá v září 2016 ještě 

o navýšení na 180 žáků. 
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333   CCCHHHAAARRRAAAKKKTTTEEERRRIIISSSTTTIIIKKKAAA   ŠŠŠVVVPPP   

3.1 Zaměření školy  

Vzdělávací program „Naše zelená škola – domov myšlenek, poznání a kamarádů“ tvoří čtyři základní pilíře: Jazyk a jazyková komu-

nikace, Informační a komunikační technologie, Ekologická výchova a Zdravá škola. Charakteristiky těchto pilířů, vyjádřené prostřed-

nictvím jednotlivých hesel, předjímají výchovné a vzdělávací strategie, které uplatňují ve vzdělávacím procesu všichni učitelé:  

I. Jazyk a jazyková komunikace  

 Pracujeme v projektech – po žácích požadujeme vyhledávání informací a prezentaci výsledků jejich práce.  

 Od 6. ročníku je pro všechny žáky povinná výuka německého jazyka, respektujeme individuální možnosti žáků.  

 Do výuky pravidelně zařazujeme komunitní kruhy.  

 Výuku anglického jazyka jsme zařadili do výuky od 1. ročníku povinně pro všechny žáky.  

 Orientujeme se na kooperativní práci – pracujeme ve skupinách, podporujeme komunikaci mezi žáky, zařazujeme problémové 

úkoly.  

 Do výuky zařazujeme prvky dramatické výchovy. 

 Orientujeme se na kooperativní práci – pracujeme ve skupinách, podporujeme komunikaci mezi žáky, zařazujeme problémové 

úkoly.  

II. Informační a komunikační technologie  

 Pracujeme s interaktivní tabulí.  

 Využíváme počítačovou učebnu.  

 Ve výuce využíváme počítačové programy.  

 Od 4. ročníku navštěvují žáci povinně samostatný předmět Informační a komunikační technologie.  

 V 8. a 9. ročníku jsme do vzdělávání zařadili profilový předmět Práce s digitálními technologiemi.  

III. Ekologická výchova  

 Ve škole pracuje Ekotým složený s žáků školy.  

 Do vzdělávání jsme zařadili nové vyučovací zaměřené mimo jiné na ochranu životního prostředí.  

 Organizujeme projektové dny zaměřené na problematiku životního prostředí.  

 Velký důraz klademe na třídění odpadu (kontejnery na tříděný odpad postupně umisťujeme ve všech chodbách budov, organi-

zujeme sběr papíru jako jednorázové akce školy).  

IV. Zdravá škola  

 Podporujeme otevřenou komunikaci: učitel – rodič - žák; učitel – žák; učitel – učitel.  

 Podporujeme spolupráci žáků ve třídě i napříč ročníky.  

 Ve výuce klademe důraz na podporu zdravého životního stylu.  

 Vedeme žáky k sebehodnocení – pracujeme s portfoliem žáka.  

V. Komunitní škola 

Od školního roku 2013/2014 přijala škola filosofii komunitní školy.  

Ačkoli městská část Slivenec patří k Praze, drží si ráz venkova. Filosofie komunitní školy je pro tuto rozvíjející se obec velmi vhodná. 

Komunitní škola je škola otevřená. Jejím posláním je vykonávat kvalitní funkci vzdělávací a výchovnou s propojením na funkci ko-

munitního, společenského, kulturního a volnočasového centra. Škola je otevřená žákům, rodičům, komunitě a zároveň žáky přiroze-

ným způsobem do života komunity zapojuje. Je orientována na rozvoj měkkých dovedností, pro-sociálního jednání a posilování ob-

čanských postojů žáků. Chceme, aby byla domovem myšlenek, poznávání okolního světa, přátelství a tolerance.  

Náš vzdělávací program vede žáky k tomu, aby se snažili žít v souladu s přírodou, chránili své životní prostředí – proto ZELENÁ 

ŠKOLA.  

Některé výše uvedené výstupy začala škola naplňovat postupně již dříve, filosofie komunitní školy jako školy s celodenním progra-

mem je nová. Spojení nové MŠ se ZŠ ještě upevňuje myšlenku škola – vzdělávací centrum.  

V prostorách školy pracují různé vzdělávací, kulturní a zájmové kurzy. Řadu těchto aktivit pořádá sama, na některých spolupracuje 

s jinými organizacemi (viz odst. 6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty).  

Ve všech těchto oblastech škola nabízí široké využití volného času nejen dětem, ale i jejich rodičům, prarodičům - prostě všem lidem 

jakékoli věkové kategorie z regiónu.  

Zde se potkávají a navzájem poznávají lidé nejširšího společenského, sociálního i věkového spektra, kteří by k sobě jinak nenašli ces-

tu, čímž dochází k naplnění významu slova komunitní v pravém smyslu. Pro žáky je to důležitý inkluzivní a integrační moment.  
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3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence komunikativní Umožňujeme žákům využívat získané znalosti výuky cizího jazyka a komunikačních a in-
formační technologie i v jiných vyučovacích předmětech (prezentace, referáty, apod.). 

Kompetence sociální a personální Využíváme skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, tím vedeme žáky k týmové 
práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. Umožňujeme žákům spo-
lupodílet se na vytváření pravidel pro soužití ve škole, zejména pravidel školního řádu (jed-
nání žákovského parlamentu). 

Kompetence k učení Zařazujeme do výuky prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění 
v praxi (pozorování, experimenty, projektová výuka). Umožňujeme žákům využívat získané 
znalosti výuky cizího jazyka a komunikačních a informační technologie i v jiných vyučova-
cích předmětech (prezentace, referáty, apod.). Prostřednictvím skupinová práce a projektové 
výuky podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat 
a dále rozvíjet. Umožňujeme žákům zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního 
charakteru, kde mají možnost prezentovat výsledky své práce. 

Kompetence k řešení problémů Umožňujeme žákům spolupodílet se na vytváření pravidel pro soužití ve škole, zejména 
pravidel školního řádu (jednání žákovského parlamentu). Umožňujeme žákům zúčastňovat 
se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají možnost prezentovat výsledky 
své práce. 

Kompetence občanské Využíváme skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, tím vedeme žáky k týmové 
práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. Zařazujeme do výuky 
aktivity spojené se sportovní výchovou a výchovou ke zdravému životnímu stylu tak, že se 
určitá témata (životospráva, hygiena atp.) stávají běžnou součástí života školy. 

Kompetence pracovní Zařazujeme do výuky prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění 
v praxi (pozorování, experimenty, projektová výuka). Prostřednictvím skupinová práce 
a projektové výuky podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání 
uplatňovat a dále rozvíjet. Umožňujeme žákům zúčastňovat se různých soutěží školního 
i okresního charakteru, kde mají možnost prezentovat výsledky své práce. 

 

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých 

práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování 

podpůrných opatření (PO) z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola. 

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

uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření 

druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví 

Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Mezi PO patří i individuální vzdělávací plán (IVP). 

3.3.1 Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními máme na zřeteli fakt, že se žáci ve svých individuál-

ních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělá-

vacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Přizpůsobujeme tomu své vzdělávací strategie. 

(Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.) 

 

Úpravy očekávaných výstupů (pro žáky s lehkým mentálním postižením - PO třetího stupně) 

Na úrovni IVP můžeme také na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) v rámci podpůrných 

opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzděláva-

cími požadavky a skutečnými možnostmi žáka a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima.  

Těmto žákům také můžeme:  

 části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů nahradit jinými vzdělávacími obsahy; 

 celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru můžeme nahradit obsahem jiného vzdělávacího oboru; 

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

oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV (žákům s PO třetího stupně -  s lehkým mentálním postižením - a čtvrtého stupně); 
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 zařazovat do IVP na doporučení ŠPZ speciálně pedagogickou a pedagogickou intervenci. (Počet vyučovacích hodin předmětů 

speciálně pedagogické péče je v závislosti na stupni podpory stanoven v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Časová dotace na 

předměty speciálně pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové dotace.) 

 

Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zohledňujeme jejich specifika:  

 problémy v učení – čtení, psaní, počítání;  

 nepřesné vnímání času;  

 obtížné rozlišování podstatného a podružného;  

 neschopnost pracovat s abstrakcí;  

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

 problémy s technikou učení;  

 problémy s porozuměním významu slov;  

 krátkodobá paměť neumožňující dobré fungování pracovní paměti, malá představivost;  

 nedostatečná jazyková způsobilost, nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy a vnímat souvislosti. 

Mezi podpůrná opatření poskytovaná ve vyučování nabízíme těmto žákům i pravidelné a systematické doučování ve škole. Je však 

nutná i podpora přípravy na školu v rodině.  

 

3.3.2 Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole 

PO 1. stupně - ŠVP podkladem pro zpracování plánu pedagogické podpory (PLPP)  

PO 2. – 5. stupně - ŠVP podkladem pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu (IVP) 

3.3.2.1 PLPP – pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování 

Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně 

Východiskem pro poskytování podpůrných opatření je pro pedagogy: 

 Pozorování v hodině, rozhovor (se žákem nebo zákonným zástupcem žáka). 

 Prověřování znalostí a dovedností žáka a reflexe jeho výsledků. 

 Analýza procesů, výkonů a výsledků činností žáka, využívání portfolia žákovských prací. 

 Analýza domácí přípravy žáka a dosavadního pedagogického působení školy. 

 

Zjistíme-li, že žák potřebuje podporu ve vzdělávání, zpracujeme plán pedagogické podpory žáka (PLPP): 

 popisujeme obtíže a speciální vzdělávací potřeby žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovíme cíle podpory a způsoby 

vyhodnocování naplňování plánu; 

 vhodně volíme metody výuky, upravujeme případně obsah a výstupy vzdělávání, organizaci výuky, způsob hodnocení, intervenci 

školy a navrhujeme potřebné pomůcky (příklady – viz Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.); 

 s PLPP se seznámí všichni vyučující žáka a další pedagogičtí pracovníci podílející se na provádění tohoto plánu; 

 s PLPP seznámíme žáka i zákonného zástupce žáka;  

 PLPP obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny. 

 

Vyhodnocování PLPP: 

 PLPP průběžně aktualizujeme v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka a vyhodnocujeme, nejpozději po 3 měsí-

cích od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě PLPP vyhodnotíme, zda PO vedou k naplnění sta-

novených cílů; 

 pokud PO 1. stupně nestačí, doporučíme zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. 

Do doby zahájení poskytování vyššího stupně PO na základě doporučení ŠPZ poskytujeme PO 1. stupně na základě PLPP. 
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3.3.2.2 Postup před přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně 

Spolupráce se školským poradenským zařízením (ŠPZ) 

 Za spolupráci s ŠPZ v souvislosti s doporučením PO žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami v naší škole odpovídá výchov-

ná poradkyně. 

 Školskému poradenskému zařízení bezodkladně předáme PLPP žáka, podle kterého se dosud vzdělával. 

 Se ŠPZ se domlouváme na možnostech používání doporučených kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učeb-

ních pomůcek. ŠPZ doporučí přednostně ty pomůcky, kterými již škola disponuje, pokud tím bude naplněn účel podpůrného opat-

ření. 

 Se ŠPZ také konzultujeme možnost využití personálních a dalších materiálních podmínek školy vytvořených v souvislosti s posky-

továním podpůrných opatření jiným žákům školy. 

 

Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně 

 Podpůrná opatření poskytujeme bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a udělení písemného 

informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka. 

 Zvolíme vhodné metody výuky, případně upravíme obsah a výstupy vzdělávání, organizaci výuky, IVP, personální podporu, 

způsob hodnocení a další způsoby vzdělávání, které jsou uvedené v příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. 

 Tato podpůrná opatření ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem žáka průběžně vyhod-

nocujeme.  

 Pokud shledáme, že podpůrná opatření nejsou dostačující, nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka nebo již 

nejsou potřebná, doporučíme zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení.  

 

3.3.2.3 IVP – pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování 

Individuální vzdělávací plán zpracovává škola na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo 

zákonného zástupce žáka: 

Je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, přičemž vychází ze školního vzdělávacího programu a je 

součástí dokumentace žáka ve školní matrice. Jeho podobu přesně popisuje vyhláška č. 27/2016 Sb. 

 

3.3.3 Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků zabezpečujeme: 

 uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností a při stanovování obsahu, forem 

i metod výuky;  

 všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání žáků;  

 v odůvodněných případech odlišnou délku vyučovacích hodin pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo dělení a spo-

jování vyučovacích hodin;  

 formativní hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;  

 spolupráci se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského 

pracoviště, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství (zejména při tvorbě IVP);  

 spolupráci s ostatními školami.  

 

3.4 Vzdělávání žáků nadaných a mimořádné nadaných 

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více 

oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.  

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

úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuál-

ních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou, která 

žáka vzdělává. 
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3.4.1 Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole 

Jako škola vytváříme podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí 

v plné míře i pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.  

Výuka žáků na naší škole probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby 

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

3.4.2 Systém péče o nadané a mimořádné nadané žáky ve škole 

Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých vyučovacích 

předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích 

předmětech, které reprezentují nadání dítěte. 

Vyučující, výchovná poradkyně a ředitelka školy a hlavně školské poradenské pracoviště (PPP nebo SPC) po vzájemné konzultaci určí 

způsob dalšího vzdělávání mimořádně nadaného a nadaného žáka. Je několik možných způsobů: 

 zařazení do skupiny, ve které se vzdělávají žáci stejných nebo různých ročníků školy v některých předmětech; 

 v souladu s vývojem jejich školních dovedností lze rozšířit obsah vzdělávání nad rámec stanovený příslušným vzdělávacím pro-

gramem nebo umožnit účast na výuce ve vyšším ročníku; 

 vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího plánu. 

Všechny tyto způsoby vzdělávání jsou popsány ve vyhlášce č. 27/2016 Sb.  

V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými 

znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (výukové programy), individuálně pracovat 

s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy) i navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších 

předmětech jim jsou zadávány náročnější samostatné úkoly) referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky….) jsou po-

věřováni vedením skupin a jejich řízením. 

Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapo-

juje do činností v hodině – mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívat píseň. 

Žákům nadaným výtvarně jsou zadávány náročnější práce – volí se různé techniky, jsou podporováni v mimoškolských aktivitách, 

navštěvují výtvarné obory při základní umělecké škole. 

Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem 

a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni, kde školu mohou reprezentovat. Velmi často 

se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Usměrňujeme naše žáky a vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, 

k toleranci a ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Na základě doporučení PPP 

či na základě vyjádření MENSY je možné umožnit žákovi výuku ve vyšším ročníku. Na žádost rodičů může být žákovi vypracován 

i individuální učební plán. 

3.4.2.1 Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka 

Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze školního 

vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce 

žáka. 

Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka a je součástí 

dokumentace žáka ve školní matrice a zpracovává se ve spolupráci se školským poradenským zařízením žákem a dále zákonným 

zástupcem žáka. Obsah a další náležitosti IVP určuje § 28, odst. (3), vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

3.4.2.2 Přeřazení do vyššího ročníku 

Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušek 

vykonaných před tříčlennou komisí, kterou jmenuje ředitel školy. Podrobnosti určuje § 30 a § 31, vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
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3.5 Začlenění průřezových témat 

Průřezové téma/ 

Tematický okruh 
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznává-
ní 

HV, TVOŘ  ČaJS , HV, 
TVOŘ  

HV, 
TVOŘ, 
OSV  

HV, 
TVOŘ, 
OSV  

M, HV, 
TVOŘ, 
OSV  

VV, HV  VV, HV, D  VV, HV, D  VV, HV, D  

Sebepoznání a sebepojetí ČJ, ČaJS, 
TVOŘ  

TVOŘ  TVOŘ, 
OSV  

TVOŘ, 
OSV  

TVOŘ, 
OSV  

 VKOZ  VKOZ , PŘ  VV, VKOZ  

Seberegulace a sebeorgani-
zace 

   OSV  ČaJS , OSV  TV, OSV  AJkon AJkon VKOZ , PŘ  Z  

Psychohygiena  ČaJS  ČaJS , OSV  OSV  OSV   VKOZ  PŘ   

Kreativita TVOŘ  TVOŘ  TVOŘ, 
OSV  

HV, 
TVOŘ, 
OSV  

M, HV, 
TVOŘ, 
OSV  

VV, HV, 
EV  

VV, HV, 
EV  

VV  VV, HV  

Poznávání lidí ČaJS   OSV  OSV  AJ, OSV  VKOZ , Z   PŘ   

Mezilidské vztahy ČaJS  ČJ, ČaJS   OSV  OSV  VKOZ , 
EV  

D, VKOZ , 
EV  

D, VKOZ , 
PŘ  

D  

Komunikace ČJ, AJ  ČJ, AJ  ČJ, AJ, 
OSV  

AJ, TVOŘ, 
OSV  

AJ, TVOŘ  VV, AJ, NJ, 
VKOZ , 

EV, AJkon 

VV, NJ, D, 
VKOZ, 

EV, AJkon 

VV, NJ, D, 
VKOZ, PŘ, 

Z  

VV, AJ, NJ, 
D, VKOZ  

Kooperace a kompetice TVOŘ  TVOŘ  TVOŘ, 
OSV  

OSV  OSV  VV, ZGaP  VV, D, EV, 
ZGaP  

VV, D  VV, D  

Řešení problémů a rozhodo-
vací dovednosti 

   OSV  M, OSV  M, OSV  M, EV, 
ZGaP  

M, D, EV, 
ZGaP  

M, D, 
VKOZ  

M, D  

Hodnoty, postoje, praktická 
etika 

ČJ   OSV  OSV  OSV  EV, ZGaP  EV, ZGaP  AJ, PŘ   

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola       AJ, ČaJS  VKOZ      

Občan, občanská společnost 
a stát 

   ČaJS   ČaJS  VKOZ  VKOZ  D, VKOZ  D, VKOZ  

Formy participace občanů 
v politickém životě 

   ČaJS     VKOZ  VKOZ  VKOZ  VKOZ  

Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu roz-
hodování 

      ČaJS  D, VKOZ  D, VKOZ  D, VKOZ  D, VKOZ  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá TVOŘ  ČJ, M, 
TVOŘ  

M, TVOŘ  TVOŘ  AJ, TVOŘ  VV, AJ  AJ, NJ  AJ, NJ, Z, 
AJkon 

VV, AJ, NJ, 
Z, AJkon 

Objevujeme Evropu a svět     M  ČaJS  D, Z   Z  D, Z  

Jsme Evropané    ČJ   ČaJS  VV, M  NJ, D  HV, D, 
VKOZ, Z  

VV, HV, 
D, VKOZ  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference TVOŘ  ČJ, TVOŘ  TVOŘ  TVOŘ  TVOŘ   VKOZ     

Lidské vztahy ČaJS  ČJ  ČJ, OSV  AJ, OSV  OSV   VKOZ  VKOZ   

Etnický původ  ČaJS         HV   

Multikulturalita       AJ   HV, VKOZ  AJ, HV  AJ, NJ  

Princip sociálního smíru a 
solidarity 

      ČaJS  EV     VKOZ  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy ČaJS  ČaJS  ČaJS  ČaJS  ČaJS  PŘ, Z  PŘ, Z  PŘ, Z  PŘ  

Základní podmínky života    ČaJS  ČaJS  ČaJS  PŘ, Z  Z  CH  F, CH, PŘ  
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Průřezové téma/ 

Tematický okruh 
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. 

Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

   ČaJS   ČaJS  Z  Z  CH, Z  NJ, VKOZ 
, F, CH, 
PŘ, Z  

Vztah člověka k prostředí M  ČJ, M  M, ČaJS  M, ČaJS  M  PŘ, Z   CH, PŘ  F, CH  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání me-
diálních sdělení 

   M  ICT  M, ICT  VKOZ  VV, 
VKOZ, EV  

VV, 
VKOZ, 

PDT  

VV, 
VKOZ, 

PDT  

Interpretace vztahu mediál-
ních sdělení a reality 

   ČJ   M  VKOZ  VV, 
VKOZ, EV  

VV, VKOZ  VV, VKOZ  

Stavba mediálních sdělení       ČaJS      ND  

Vnímání autora mediálních 
sdělení 

      ČaJS   VV  VV  VV  

Fungování a vliv médií ve 
společnosti 

      ČaJS      D, VKOZ  

Tvorba mediálního sdělení    ČJ  TVOŘ  TVOŘ  VV  VV  VV  VV  

Práce v realizačním týmu     TVOŘ  TVOŘ      ND  

 

 

 

Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:  

Zkratka Název předmětu 

AJ Anglický jazyk 

AJkon Anglická konverzace 

ČaJS Člověk a jeho svět 

CH Chemie 

ČJ Český jazyk a literatura 

D Dějepis 

EV Etická výchova 

F Fyzika 

HV Hudební výchova 

ICT Informační a komunikační technologie 

M Matematika 

ND Novinářská dílna 

NJ Německý jazyk 

OSV Osobnostní a sociální výchova 

PDT Práce s digitálními technologiemi 

PŘ Přírodopis 

TV Tělesná výchova 

TVOŘ Tvořivost 

VKOZ Výchova k občanství a ke zdraví 

VV Výtvarná výchova 

Z Zeměpis 

ZGaP Základy gastronomie a pěstitelství 
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444   UUUčččeeebbbnnnííí   ppplllááánnn      

4.1 Celkové dotace – přehled 

Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace  

1. stupeň 

2. stupeň Dotace 

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

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 8 8 6+1 5+1 6 33+2 3+2 4 4 4 15+2 

Anglický jazyk 0+1 0+2 3 3 3 9+3 3 3 3 3 12 

Německý jazyk       1+1 1+1 2 2 6+2 

Anglická konverzace       0+1 0+1 0+1 0+1 0+4 

Novinářská dílna          0+1 0+1 

Matematika a její aplikace Matematika 4 4 4 4+1 4+1 20+2 4 4 4 3+1 15+1 

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie    0+1 1 1+1 1    1 

Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 2 2 3 3 4 14      

Člověk a společnost Dějepis       2 2 2 2 8 

Výchova k občanství a ke zdraví       1 1 2 2 6 

Člověk a příroda Fyzika       1 1+1 2 2 6+1 

Chemie         2 2 4 

Přírodopis       1 1+1 1+1 1+1 4+3 

Zeměpis       2 2 2 1 7 

Umění a kultura Výtvarná výchova       2 2 1 1 6 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 

Tvořivost 2 2 2 2 2 10      

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 

Člověk a svět práce Základy gastronomie a pěstitelství       1 1   2 

Práce s digitálními technologiemi         0+1 0+1 0+2 

Doplňující vzdělávací obory Taneční a pohybová výchova 0+1 0+1 0+1 0+1 0+1 0+5      

Etická výchova       0+1 0+1   0+2 

Ostatní předměty Osobnostní a sociální výchova   0+1 0+1 0+1 0+3      

Celkem hodin 21 22 24 25 26 102+16 30 30 31 31 104+18 
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4.2 Poznámky k učebnímu plánu 

Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně 

Český jazyk je posílen 2 hodinami z disponibilní časové dotace (po jedné hodině ve 3. a 4. ročníku). 

Anglický jazyk je posílen 3 hodinami z disponibilní časové dotace (1 hodina v 1. ročníku a 2 hodiny v 2. ročníku) a je vyučován od 

1. ročníku. 

Matematika je posílena 2 hodinami z disponibilní časové dotace (po jedné hodině ve 4. a 5. ročníku). 

Informační a komunikační technologie jsou posíleny 1 hodinou z disponibilní časové dotace (ve 4. ročníku). 

Člověk a jeho svět je předmětem integrovaným, zahrnuje vzdělávací obsah oblasti Člověk a jeho svět (12 hodin) a Člověk a svět práce 

(Pěstitelské práce a Příprava pokrmů – 2 hodiny). 

Tvořivost je předmětem integrovaným, zahrnuje vzdělávací obsah oblasti Umění a kultura (Výtvarná výchova – 7 hodin) a Člověk 

a svět práce (Práce s drobným materiálem a Konstrukční činnosti – 3 hodiny). 

Taneční a pohybová výchova je posílena 5 hodinami z disponibilní časové dotace (po jedné hodině v 1. – 5. ročníku) a realizuje vzdě-

lávací obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Taneční a pohybová výchova. 

Osobnostní a sociální výchova je předmětem dotovaným 3 hodinami z disponibilní časové dotace (po jedné hodině ve 3., 4. a 5. roční-

ku). Vzdělávací obsah předmětu je zpracován na základě průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. 

 

Poznámky k učebnímu plánu 2. stupně 

Český jazyk je posílen 2 hodinami z disponibilní časové dotace (po jedné hodině v 6. a 9. ročníku). 

Německý jazyk jako druhý cizí jazyk je posílen 2 hodinami z disponibilní časové dotace (po jedné hodině v 6. a 7. ročníku). 

Matematika je posílena 1 hodinou z disponibilní časové dotace (v 9. ročníku). 

Výchova k občanství a ke zdraví je předmětem integrovaným zahrnujícím vzdělávací obsah oblasti Člověk a společnost (Výchova 

k občanství – 3 hodiny), Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví – 2 hodiny) a Člověk a svět práce (Svět práce – 1 hodina). 

Fyzika je posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace (v 7. ročníku). 

Přírodopis je posílen 3 hodinami z disponibilní časové dotace (po jedné hodině v 7. – 9. ročníku). 

Etická výchova je vyučována v celkové dotaci 2 hodin čerpající z disponibilní časové dotace a realizuje vzdělávací obsah doplňující 

vzdělávacího oboru Etická výchova. 

 

Rozšiřující předměty 6. a 7. ročníku jsou předměty s dotací 1 hodiny týdně a žák se je učí po celé dva roky. Tyto předměty čerpají 

2 hodiny ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a 2 hodiny z disponibilní časové dotace. 

Základy gastronomie a pěstitelství čerpají celkové 2 hodiny z oblasti Člověka svět práce (Pěstitelské práce, chovatelství a Přípra-

va pokrmů). 

Anglická konverzace čerpá 2 hodiny z disponibilní časové dotace. 

 

Profilové předměty 8. a 9. ročníku: 

Anglická konverzace celkové čerpá 2 hodiny z disponibilní časové dotace (v 8. a 9. ročníku). 

Novinářská dílna celkové čerpá 1 hodinu z disponibilní časové dotace (v 9. ročníku). 

Práce s digitálními technologiemi celkově čerpají 2 hodiny z disponibilní časové dotace (po jedné hodině v 8. a 9. ročníku). 

 

 

Pozn.: Žlutě jsou označeny hodiny čerpané z disponibilní časové dotace. 
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555   UUUČČČEEEBBBNNNÍÍÍ   OOOSSSNNNOOOVVVYYY   

5.1 Český jazyk a literatura 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

8 8 7 6 6 5 4 4 4 52 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Český jazyk a literatura 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 

pro jeho realizaci) 

Obsahové vymezení 

Český jazyk na prvním stupni v sobě spojuje složku jazykovou, komunikačně-slohovou a literární (čtení a psaní) a směřuje k ovládnutí základních 
jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě. Žáci si osvojují a rozvíjí čtenářské schopnosti a vyhledávají různé zdroje informací ze 
slovníků, encyklopedií, katalogů a podobně. 

Český jazyk na druhém stupni rozvíjí u žáků kultivovaný písemný a ústní projev. Žáci se učí vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožit-
ků. Dále se žáci učí využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností, potřebných k dalšímu 
vzdělávání i sebevzdělání. Žáci by měli porozumět různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznat záměr autora a vystihnout 
hlavní myšlenky. Předmětem prolínají všechna průřezová témata – OSV, EV, MKV, VDO, MV a EGS. 

Časové a organizační vymezení 

Na prvním stupni se český jazyk v prvním a druhém ročníku vyučuje 9 hodin týdně, ve třetím ročníku 8 hodin týdně a ve 4. a 5. ročníku 7 hodin týd-
ně. 

Na druhém stupni se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku 4 hodiny týdně. V devátém ročníku navazuje cvičení z českého jazyka, které 
upevňuje a rozšiřuje jazykové znalosti a dovednosti. 

Výuka probíhá ve 45 minutových vyučovacích hodinách, žáci pracují ve třídě nebo počítačové učebně (využití výukových programů Terasoft apod.). 
Do výuky je zařazována pravidelně skupinová práce. 

Integrace předmětů Český jazyk a literatura 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na 
úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

Umožňujeme žákům osvojit si strategie učení a motivujeme je pro celoživotní učení. 

Zařazujeme do výuky práci s odbornou literaturou, slovníky, internetem, požadujeme správnému využívání termínů a tím zároveň učíme žáky vy-
hledávat a třídit získané informace vhodné k řešení problému. 

Dáváme žákům prostor pro vyjádření vlastních soudů a názorů, žákům tak umožňujeme zažít úspěch, přijímat kritiku, uplatňovat sebehodnocení 
a být motivován pro celoživotní učení. 

Kompetence k řešení problémů: 

Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. 

Zařazujeme do výuky práci s odbornou literaturou, slovníky, internetem, požadujeme správnému využívání termínů a tím zároveň učíme žáky vy-
hledávat a třídit získané informace vhodné k řešení problému. 

Zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů a podporuje žáky v obhajování svých názorů; používáme netradiční úlohy, které 
vedou k tvořivému a logickému myšlení a uvažování. 
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Umožňujeme žákům pracovat s chybou a tím je vedeme k nalezení správného řešení či alternativ řešení. 

Kompetence komunikativní: 

Prostřednictvím stanovených pravidel a příkladů učíme žáky vhodně komunikovat mezi sebou, ale i s učitelem i jinými dospělými osobami, vedeme 
je ústnímu písemnému vyjadřování. 

Prostřednictvím řízené diskuse umožňujeme žákům diskutovat, obhajovat svůj názor, naslouchat druhým či samostatně diskusi řídit. 

Zařazováním skupinové práce vedeme žáky ke vzájemné spolupráci a k dodržování pravidel komunikace a zároveň tak rozvíjíme u žáků schopnost 
spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých. 

Kompetence sociální a personální: 

Učíme žáky pečovat o své zdraví, chránit ho a být za ně zodpovědný, projevovat pozitivní city. 

Zařazováním skupinové práce vedeme žáky ke vzájemné spolupráci a k dodržování pravidel komunikace a zároveň tak rozvíjíme u žáků schopnost 
spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých. 

Vedeme žáky k vzájemné pomoci při učení a k vytváření příjemné pracovní atmosféry. 

Osobním příkladem vedeme žáky k respektování společensky dohodnutých pravidel chování a zároveň je učíme odmítavému postoji ke všemu, co 
narušuje dobré vztahy mezi žáky. 

Kompetence občanské: 

Připravujeme žáky, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. 

Osobním příkladem i vhodně volenými ukázkami vedeme žáky ke stanovení si společných pravidel chování,  uplatňování svých práv a plnění svých 
povinnost. 

Prací s vybranými slovesnými díly podporujeme v žácích pozitivní vztah k národním kulturním hodnotám. 

Kompetence pracovní: 

Dáváme žákům prostor pro vyjádření vlastních soudů a názorů, žákům tak umožňujeme zažít úspěch, přijímat kritiku, uplatňovat sebehodnocení 
a být motivován pro celoživotní učení. 

Osobním příkladem i vhodně volenými ukázkami vedeme žáky ke stanovení si společných pravidel chování,  uplatňování svých práv a plnění svých 
povinnost. 

Stanovením jasných kritérií vedeme žáky k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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Český jazyk a literatura 1. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 
rozsahu a náročnosti 

 čte nahlas slova, věty a krátké texty 

 rozpozná nadpis, řádek, odstavec, článek 

 věcné čtení 

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům 
přiměřené složitosti 

 rozumí jednoduchým písemným projevům 

 adekvátně reaguje na mluvené pokyny (pozdrav, oslovení, 
poděkování, blahopřání, omluva) 

 čtení s porozuměním 

 pozorné čtení 

 orientace v textu 

 dialog s partnerem 

 komunikační situace (pozdrav, oslovení, omluva, prosba, 
zpráva, adresa) 

 naslouchání 

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla 
v rozhovoru 

 pozdraví, poděkuje, požádá, omluví se  souvislý mluvený projev 

 technika mluveného projevu; dýchání, výslovnost a non-
verbální prostředky 

 nácvik správného tempa a frázování řeči 

 technika čtení 

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou ne-
bo nedbalou výslovnost 

 mluví srozumitelně, pečlivě vyslovuje, opravuje nesprávnou 
výslovnost 

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně dýchá 
a volí vhodné tempo řeči 

 s pomocí učitele aplikuje zásady správného dýchání a mluve-
ného projevu 

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky 
řeči v běžných školních i mimoškolních situacích 

 v promluvách užívá vhodné verbální prostředky řeči 

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluve-
ný projev 

 krátce souvisle vypráví své zážitky 

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se 
psaním 

 uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení těla, psacího náčiní  hygiena psaní 

 rozvoj grafomotoriky 

 formy psaní (opis, přepis, diktát, autodiktát) 

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně spo-
juje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev 

 píše správně tvary písmen a číslic i podle diktátu 

 kontroluje vlastní písemný projev 

 orientuje se na klávesnici počítače 

 technika psaní 

 nácvik plynulého psacího pohybu 

 nácvik sebekontroly 

 odstraňování individuálních nedostatků v písemném proje-
vu 

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vy-
práví podle nich jednoduchý příběh 

 seřadí ilustrace podle časového děje 

 podle obrázkové osnovy vypráví jednoduchý příběh 

 mluvený projev 

 vypravování 

 dialog na základě obrazového materiálu 
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Český jazyk a literatura 1. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, 
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 

 rozlišuje zvukovou podobu slova 

 rozlišuje slovo, slabiku a hlásku 

 čte a rozlišuje krátké a dlouhé samohlásky 

 pozná větu, píše na konci věty tečku 

 rozvoj fonematického sluchu 

 čtení písmen, slabik, slov a vět 

 písmena malá a velká, tiskací a psací 

 délka samohlásek 

 opis a přepis slov a vět 

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické 
tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 

 ve svém mluveném projevu užívá správně tvary podstatných 
jmen, přídavných jmen a sloves 

 kultura mluveného projevu 

   

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a 
tempu literární texty přiměřené věku 

 čte literární texty, pozorně naslouchá čtení 

 recituje básně, říkadla a rozpočítadla, zpaměti je přednáší 

 rytmická říkadla, rozpočitadla 

 básničky 

 reprodukce textu 

 poslech 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu  vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

 rozpozná dobro a zlo v jednání pohádkových postav 

 vyprávění 

 ilustrace, výtvarný doprovod 

 dramatizace 

 srovnávání 

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odli-
šuje pohádku od ostatních vyprávění 

 odliší jednotlivé literární pojmy  rytmická říkadla, rozpočitadla, básničky 

 pohádky 

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů 
učitele a podle svých schopností 

 pracuje tvořivě s literárním textem, dramatizuje jej  vyprávění 

 volná reprodukce 

 přednes 

 

 

Český jazyk a literatura 1. ročník  Český jazyk a literatura 1. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 číslo a početní operace 

 čtenářská gramotnost 

 čtení matematických úloh a jejich reprodukce 

 zástupce v Ekotýmu předá třídě správné informace 

 v žákovském parlamentu zastupuje třídu určený žák 

 čtenářská gramotnost 

Sebepoznání a sebepojetí druzí jako zdroj informací o mně 

Komunikace dovednosti pro sdělování verbální i neverbální 

komunikace v různých životních situacích, zdvořilé vystupování 

pěstování komunikačních dovedností - dialog 

Hodnoty, postoje, praktická etika projevy chování lidí 
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Český jazyk a literatura 2. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 
rozsahu a náročnosti 

 čte nahlas i potichu známé i neznáme jednoduché texty a jed-
noduše je reprodukuje 

 čtení s porozuměním 

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům 
přiměřené složitosti 

 rozumí písemným nebo ústním pokynům práci a pobytu ve 
škole a adekvátně na ně reaguje 

 rozumí jednoduchým pokynům z různých oblastí života 
(v dopravě, knihovně, divadle) 

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla 
v rozhovoru 

 volí podle konkrétní komunikační situace vhodné oslovení a 
rozloučení 

 vyslechne druhého, naváže na téma zmíněné partnerem 

 rozhovor 

 zdvořilost 

 naslouchání 

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně dýchá 
a volí vhodné tempo řeči 

 správně dýchá a volí vhodné tempo řeči v připravených 
i nepřipravených školních projevech 

 rozhovor 

 vypravování 

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky 
řeči v běžných školních i mimoškolních situacích 

 užívá v krátkých promluvách v něžných školních a mimo-
školních situacích vhodné melodie a tempa řeči, pomlk a dů-
razu 

 doprovodí svůj projev jednoduchými gesty a mimikou 

 zdvořilost 

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sděle-
ní 

 tvoří jednoduchý vzkaz, SMS, poznává základní náležitosti 
dopisu 

 vzkaz, SMS, dopis 

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vy-
práví podle nich jednoduchý příběh 

 píše krátké sdělení podle pokynů učitele  vypravování 

   

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, 
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 

 rozděluje slova na konci řádků 

 seřadí slova v abecední pořádků podle jejich prvního písmene 

 identifikuje a správně píše slova, v nichž dochází ke spodobě 
znělosti 

 označí přízvučnou slabiku ve slově 

 správně vyslovuje a píše spojení předložky a ohebných slov 

 přehled hlásek, dvojhlásky 

 abeceda 

 párové souhlásky – ztráta a spodoba znělosti 

 slabikotvorné r, l 

ČJL-3-2-02 porovná významy slov, zvláště slova opačného 
významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřa-
zená, vyhledá v textu slova příbuzná 

 rozpozná slovo významové nadřazené ve skupině slov, ke 
skupině slov přiřadí slovo významově nadřazené 

 najde v textu slova příbuzná, citově zabarvená, zdrobněliny, 
vytvoří vlastní 

 přiřadí správně slova stejného nebo podobného významu a 
slova významu opačného, rozpozná a uvede více významů 
známých slov 

 význam slova, slova významem nadřazená, podřazená a 
souřadná 

 významové vztahy ve slovní zásobě 

 slova citově zabarvená 
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Český jazyk a literatura 2. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného vý-
znamu – děj, věc, okolnost, vlastnosti 

 rozliší slova do skupin podle obecného významu (děj, věc, 
okolnost, vlastnost) 

 významové okruhy slov 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru  seznámí se s názvy všech slovních druhů 

 rozpozná podstatná jména a jejich tvary (jako názvy osob, 
zvířat a věcí), rozpoznává slovesa a jejich tvary, předložky a 
některé spojky 

 slovní druhy – spojky, slovesa, podstatná jména, předložky 

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické 
tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 

 rozpozná podstatná jména a jejich tvary  tvary slov 

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými 
spojkami a jinými spojovacími výrazy 

 se učí najít hranice větného celku, věty jednoduché a souvětí, 
ve větě dokáže identifikovat jednotlivá slova 

 věta a souvětí 

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčí-
ho a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové pro-
středky 

 rozpozná oznámení, otázku, výtku, rozkaz, přání 

 zaznamená správně interpunkci na konci věty podle postoje 
mluvčího, opraví v krátké promluvě chybnou modulaci 

 věta, druhy vět 

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vy-
jmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo 
morfologický šev; velká písmena na začátku věty a 
v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a míst-
ních pojmenování 

 aplikuje pravidla psaní ú/ů, i/y po měkkých a tvrdých sou-
hláskách, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, pravopis zdůvodní 

 píše správně velké písmeno na začátku věty a vlastních jmen 
osob, zvířat a pravopis zdůvodní 

 psaní ú, ů 

 pravopisně tvrdé a měkké souhlásky a skupiny s nimi 

 skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

 psaní velkých písmen (vlastní jména osob) 

   

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a 
tempu literární texty přiměřené věku 

 vyslovuje správně, vhodně frázuje a užívá správné tempo a 
melodii řeči při četbě nebo přednesu 

 krásná literatura 

 poslech literárních textů 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu  reprodukuje stručně obsah krátkého literárního textu 

 vyjádří pocity z přečteného textu mluvenou formou nebo 
jednoduchými výtvarnými technikami (komiks) 

 reprodukce textu 

 počátky interpretace literatury 

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odli-
šuje pohádku od ostatních vyprávění 

 odliší vyjadřování v próze a verších 

 rozumí základním literárním pojmům (verš, rým, báseň, při-
rovnání) 

 dokáže doplňovat výrazy do básně ve shodě s jejím metrem 

 zná z vlastní zkušenosti základní žánry (říkadla, hádanky, 
pohádky, komiksy) 

 literární druhy a žánry (báseň, pohádka, rozpočitadlo, há-
danka, říkanka) 

 literární pojmy (spisovatel, básník, čtenář, divadelní před-
stavení, herec, režisér) 

 čtení s porozuměním 

 poslech literárních textů 

 tvůrčí psaní ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů 
učitele a podle svých schopností 

 vymyslí závěr jednoduchého příběhu, zaznamená klíčová 
místa formou obrázku 
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Český jazyk a literatura 2. ročník  Český jazyk a literatura 2. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  psaní na počítači 

 návštěva divadelního nebo hudebního představení 

 tvořivost (malování obrázků k příběhu) 

 jednoduchá ilustrace 

Mezilidské vztahy péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy 

Komunikace komunikace v různých situacích (pozdrav, prosba, omluva) 

komunikace verbální a nonverbální 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  

Evropa a svět nás zajímá život dětí v jiných zemích  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  

Kulturní diference jedinečnost každého člověka a jeho individuální vlastnosti  

Lidské vztahy rozvíjení empatie  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

Vztah člověka k prostředí náš životní styl  
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Český jazyk a literatura 3. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 
rozsahu a náročnosti 

 čte plynule a s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a 
náročnosti 

 vyhledává informace v encyklopediích a slovnících pro děti 

 při čtení používá vhodné nonverbální prostředky 

 reprodukuje obsah textu 

 doplní text a chybějící část, dovypráví jej, vymyslí název 
úryvku textu 

 čtení s porozuměním 

 vyhledávání informací v encyklopediích a slovnících pro 
děti 

 vypravování 

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům 
přiměřené složitosti 

 pracuje pozorně s pokyny (psanými i mluvenými), které mu 
jsou určeny 

 při porozumění textu využívá vědomosti o jeho kompozici 
(odstavce, osnova) 

 využívá dovednosti pozorného naslouchání i čtení při školní 
i mimoškolní komunikaci 

 se aktivně podílí na sestavování jednoduchých pravidel pro 
různé situace ve škole 

 při porozumění uměleckým textům dokáže využívat svých 
vědomostí z oblasti kompozice textu 

 čtení s porozuměním 

 osnova, odstavce 

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla 
v rozhovoru 

 dodržuje správnou vzdálenost k partnerovi, udržuje oční 
kontakt 

 nepřerušuje bezdůvodně rozhovor, požádá o přerušení a 
uvede důvod 

 rozhovor 

 zdvořilost 

 naslouchání 

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou ne-
bo nedbalou výslovnost 

 dbá na gramatickou a věcnou správnost ve svých projevech 

 odhalí výrazné chyby mluveného projevu, upozorní na ně a 
chyby pomůže odstranit 

 mluvené projevy 

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky 
řeči v běžných školních i mimoškolních situacích 

 naslouchá mluvenému projevu spolužáka a uvědomuje si 
jeho nonverbální prostředky 

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sděle-
ní 

 sestaví osnovu a podle ní píše krátké texty 

 v písemném projevu užívá vhodné jazykové prostředky, gra-
fické symboly a interpunkci a užívá znalosti z jazykové vý-
chovy 

 pří tvorbě vlastních souvislých textů (vypravování, popis 
předmětu a jednoduché činnosti) zvažuje situaci a adresáta 
projevu 

 zná základní náležitosti dopisu a e-mailu 

 s pomocí dokáže vyplnit přihlášku na aktivity určené jeho 
věku 

 osnova 

 vypravování, popis předmětu a pracovního postupu 

 dopis, e-mail, přihláška 
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Český jazyk a literatura 3. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, 
člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 

 upevňuje si dovednost práce se seznamy řazenými podle 
abecedy 

 slovo, slabika, hláska, písmeno 

 abeceda 

 spodoba a ztráta znělosti 

ČJL-3-2-02 porovná významy slov, zvláště slova opačného 
významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřa-
zená, vyhledá v textu slova příbuzná 

 zachází s významovými vztahy ve slovní zásobě 

 přiřazuje slova opačného významu a slova významem sou-
řadná, nadřazená a podřazená 

 se učí rozlišit kořen, předponovou a příponovou část slova 

 významové vztahy ve slovní zásobě 

 slova příbuzná 

 stavba slova (kořen, předpona, přípona) 

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného vý-
znamu – děj, věc, okolnost, vlastnosti 

 porovnává a třídí slova podle jejich zobecněného významu  významové okruhy slov 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru  rozezná slovo ohebné a neohebné 

 rozliší v základním tvaru všechny ohebné slovní druhy 

 slovní druhy – podstatná jména, slovesa, přídavná jména, 
číslovky, předložky, zájmena, spojky, příslovce, částice, cito-
slovce 

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické 
tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 

 určuje mluvnické kategorie podstatných jmen 

 s názornými ukázkami určí mluvnické kategorie sloves (oso-
bu, číslo, čas) 

 podstatná jména (číslo, rod, pád, životnost) 

 slovesa (číslo, osoba, čas, infinitiv) 

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými 
spojkami a jinými spojovacími výrazy 

 spojuje krátké věty do souvětí a užívá k tomu vhodné spojo-
vací výrazy 

 obmění spojovací prostředky podle potřeby svého projevu 
nebo podle zadání učitele 

 získává povědomí o skladebních dvojicích 

 souvětí 

 skladební dvojice 

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčí-
ho a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové pro-
středky 

 sestaví a správně intonačně přečte jednoduchou větu ozna-
movací, rozkazovací, tázací a přací 

 druhy vět 

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vy-
jmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo 
morfologický šev; velká písmena na začátku věty a 
v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a míst-
ních pojmenování 

 upevňuje si dovednost využívat dříve osvojená pravopisná 
pravidla 

 užívá pravidla pravopisu i/y po obojetných souhláskách uv-
nitř slova 

 pravopisně tvrdé a měkké skupiny souhlásek 

 psaní ú/ů 

 vlastní jména 

 skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

 vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z 

   

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a 
tempu literární texty přiměřené věku 

 výrazně čte a přednáší zpaměti básně, umí si připravit veršo-
vanou roli při dramatizaci básně a odpovídajícím způsobem ji 
přednést či zahrát 

 zážitkové čtení a naslouchán 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

 

 ústně i písemně vyjádří své pocity z přečteného textu  reprodukce literárního textu 
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Český jazyk a literatura 3. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odli-
šuje pohádku od ostatních vyprávění 

 rozliší poezii a prózu a pokusí se ji sám vytvořit 

 pozná a charakterizuje pohádku, příběh s dětským a zvířecím 
hrdinou, bajku 

 uvede nejznámější autory a ilustrátory pro děti 

 literární pojmy (verš, rým) 

 dětská literatura 

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů 
učitele a podle svých schopností 

 podle svých schopností ztvární obsah textu jednoduchými 
obrázky, komiksem, dramatizací či hudebním doprovodem 

 tvořivé činnosti s literárním textem 

 

 

Český jazyk a literatura 3. ročník  Český jazyk a literatura 3. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  číslo a početní operace 

 vyhledávání významové souvislosti mezi slovy ve větě 

 anglický jazyk (pravidla komunikace) 

 beseda o zhlédnutí divadelního či hudebního vystoupení 

 popis kamaráda 

 citové zážitky z divadelního představení (přesah do estetické výchovy) 

 komiks 

 příprava představení 

 výstavka prací 

 čtenářský deník 

 debata o vlastní četbě 

 čtenářská beseda se spisovatelkou 

Komunikace komunikace v různých situacích 

pravidla dialogu 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané kořeny a zdroje evropské civilizace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy předsudky a stereotypy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality různé typy sdělení – rozlišení 

Tvorba mediálního sdělení vhodná sdělení pro školní prostředí  
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Český jazyk a literatura 4. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty po-
tichu i nahlas 

 sdílí s ostatními čtenáři své pochopení v textu a své prožitky  čtení s porozuměním 

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 
vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává 

 v krátkém odstavci nalezne klíčová slova a obsah sdělení, svůj 
výběr zdůvodní 

 vypíše z textu požadované informace 

 vyhledá v textu informace, které jej zaujmou nebo o nichž se 
chce něco dozvědět 

 čtení s porozuměním 

 věcné čtení 

 výpisky 

 orientace v textu 

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého 
sdělení 

 doplní sám neúplný text 

 sestaví souvislé vyprávění a popis z hlediska časové a příčin-
né souvislosti 

 vyprávění 

 popis 

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a 
zapamatuje si z něj podstatná fakta 

 reprodukuje obsah slyšeného projevu, vybere z něj podstatné 
informace a zapamatuje si je 

 si zaznamená data a informace, s nimiž chce v budoucnosti 
pracovat 

 čtení s porozuměním 

 výpisky 

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zane-
chá vzkaz na záznamníku 

 dokáže vést rozhovor, uplatnit se v diskusi, naslouchat, vy-
jádřit vzkaz na záznamník 

 dodržuje pravidla komunikace v různých prostředích a pra-
vidla bezpečnosti na internetu 

 se vhodně zapojí do hovoru, udrží a ukončí jej 

 mluvené projevy 

 naslouchání 

 kultura komunikace 

 elektronická komunikace (internet) 

 vzkaz na záznamníku 

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci 
v reklamě 

 rozpozná za pomoci učitele v mediálních produktech (zejmé-
na reklamě) některé manipulativní techniky a diskutuje o nich 

 manipulace 

 rozlišování fakt a názorů 

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo 
podle svého komunikačního záměru 

 vede a intonuje promluvu podle komunikačního záměru, 
užívá vhodná tempa a pomlky v řeči 

 zvuková stránka jazyka (přízvuk, tempo, intonace) 

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a 
vhodně ji užívá podle komunikační situace 

 rozezná významové rozdíly mezi spisovnou a nespisovnou 
výslovností a správně je užívá 

 mluvené projevy 

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální jed-
noduché komunikační žánry 

 aplikuje správně pravopisné a gramatické jevy 

 dodržuje kompozici a jiné požadavky spojené 
s vypravováním a popisem 

 vyplní správně jednoduché formuláře v tištěné i elektronické 
podobě 

 vypravování 

 popis (pracovního postupu) 

 dopis, blahopřání, vzkaz, zpráva, oznámení, inzerát, dotaz-
ník, přihláška 

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vy-
tváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením ča-
sové posloupnosti 

 sestaví osnovu vyprávění, než začne psát souvislý text 

 tvoří nadpisy 

 zachovává v souvislém textu časovou a příčinnou souvislost 

 vypráví podle osnovy krátký příběh, užívá vhodný jazyk 

 vypravování 

 popis 
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Český jazyk a literatura 4. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

 popíše svůj pokoj, členy rodiny, jednoduchý pracovní postup 

   

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova stejného 
nebo podobného významu a slova vícevýznamová 

 porovnává významy slov, uvědomuje si různé vztahy ve 
slovní zásobě 

 vyhledává a vhodně použije slova stejného nebo podobného 
významu 

 význam slova (synonyma, antonyma, homonyma) 

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, před-
ponovou a koncovku 

 v jednoduchých případech rozliší kořen slova, část předpo-
novou a příponovou 

 gramaticky zaznamená stavbu slova podle instrukcí učitele 

 rozpozná a správně napíše předponu a předložku, zvládá 
jejich pravopis 

 píše správně i/y v kořeni 

 začíná psát i/y a v příponách podstatných jmen a zakonče-
ních sloves 

 stavba slova – popis předložek a předpon 

 pravopis přípon 

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluve-
ném projevu 

 vyhledává v neznámém textu plnovýznamová slova a určí 
jejich slovní druh 

 užívá ve správném tvaru ohebné slovní druhy 

 určuje mluvnické kategorie a vzory podstatných jmen (pád, 
číslo, rod) a mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, způsob, 
čas) 

 slovní druhy - podstatná jména (pád, číslo, rod), slovesa 
(osoba, číslo, čas) 

 podstatná jména rodu středního (vzory město, moře, kuře, 
stavení), ženského (vzory žena, růže, píseň, kost), mužského 
(vzory pán, muž, hrad, stroj, předseda, soudce) 

 slovesný způsob, pravopis slovesných zakončení 
v přítomném času 

 druhy číslovek 

ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary  užívá vhodně koncovky spisovné a nespisovné s ohledem na 
komunikační situaci 

 určí nespisovné tvary slov 

 označí různé komunikační situace, při nichž se užívá spisov-
ných tvarů slov 

 spisovnost, národní jazyk 

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a 
v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty 

 bezpečně vyhledá základní skladební dvojici ve dvojčlenné 
větě 

 tvoří základní skladební dvojici ve větách s nevyjádřeným 
podmětem za pomoci příslušných zájmen 

 skladební dvojice – podmět a přísudek holý a rozvitý 

 základ věty 

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně 
změní větu jednoduchou v souvětí 

 využívá vhodně vět jednoduchých a souvětí, v nich vhodné 
spojovací výrazy, analyzuje souvětí za pomoci vzorců 

 věta zvolací, uvozovací 

 přímá a nepřímá řeč 

 souvětí (souřadné, podřadné) 

 

ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle po-
třeby projevu je obměňuje 

 užívá ve svém projevu vhodných spojovacích výraz a obmě-
ňuje je podle pokynů učitele 

 spojovací výrazy 
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Český jazyk a literatura 4. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných sou-
hláskách 

 píše správně i/y ve vyjmenovaných slovech a slovech k nim 
příbuzných 

 vyjmenovaná slova 

ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického prvopisu  píše správně interpunkční čárky v jednoduchých souvětích 

 začíná psát i/y a v koncovkách podstatných jmen 
 shoda přísudku s podmětem 

   

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je  sdělí své dojmy z přečteného literárního textu, své dojmy 
vyjádří písemně i ústně 

 se učí zaznamenávat si pravidelně základní údaje o své četbě 
a dalších kulturních zážitcích 

 zážitkové čtení 

 interpretace literárního textu 

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých schopností, 
tvoří vlastní literární text na dané téma 

 přednáší a volně reprodukuje text 

 tvoří vlastní text na dané nebo vlastní téma 

 se učí vyhledat hlavní myšlenku textu nebo jeho části 

 tvořivé činnosti s literárním textem 

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých 
textů 

 odliší umělecký text od neuměleckého 

 poznává další druhy textů krásné i věcné literatury (lyrické 
básně, próza s dětským a zvířecím hrdinou, žánr fantasy a sci-
fi literatury pro děti, populárně naučnou literaturu, encyklo-
pedické texty pro děti) a všímá si jejich význačných znaků a 
učí se toho využívat při volbě četby 

 lyrické básně 

 próza s dětským a zvířecím hrdinou 

 fantasy, sci-fi 

 populárně naučná literatura 

 encyklopedie 

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů pou-
žívá elementární literární pojmy 

 zná základní pojmy potřebné pro jednoduchý rozbor literár-
ního textu a při rozboru literárního díla jich užívá 

 rozbor literárního textu 

 

 

Český jazyk a literatura 4. ročník  Český jazyk a literatura 4. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 číslo a početní operace 

 anglický jazyk (slovní druhy) 

 matematika (netradiční aplikační úlohy a problémy) 

 porovnávání informací ze dvou různých zdrojů 

 dokončení nebo vymyšlení pohádky 

 kritické myšlení 

Rozvoj schopností poznávání poznání a cvičení vnímání pozornosti a soustředění 

Komunikace komunikace v různých situacích 

pravidla komunikace s ohledem na prostředí 

Hodnoty, postoje, praktická etika hodnoty, postoje, dodržování společenských norem a pravidel v písemném projevu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita vyprávění o setkání s lidmi různých etnik, národů  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

Vnímání autora mediálních sdělení postoje a názory  
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Český jazyk a literatura 5. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty po-
tichu i nahlas 

 vymyslí název úryvku textu 

 rozhodně, zda je možné se dozvědět v textu danou informaci 

 vyvozuje z přečetného textu závěry  

 sdílí s ostatními čtenáři své pochopení textu a zážitky 

 čtení s porozuměním 

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 
vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává 

 rozhodne, které informace v textu jsou nepodstatné pro jeho 
smysl 

 porovná informaci ze dvou zdrojů 

 orientace v textu 

 poznámky a výpisky 

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého 
sdělení 

 doplní neúplné sdělení, opraví neúplné sdělení jiného žáka 

 zeptá se na podrobnosti slyšeného projevu 

 celistvost a soudržnost textu 

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a 
zapamatuje si z něj podstatná fakta 

 reprodukuje obsah slyšeného projevu, vybere z něj podstatné 
informace a zapamatuje si je 

 si zaznamená data a informace, s nimiž chce v budoucnosti 
pracovat 

 klíčová slova 

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zane-
chá vzkaz na záznamníku 

 dokáže vést rozhovor, uplatnit se v diskusi, naslouchat, vy-
jádřit vzkaz na záznamník 

 dodržuje pravidla komunikace v různých prostředích a pra-
vidla bezpečnosti na internetu 

 se vhodně zapojí do hovoru, udrží a ukončí jej 

 mluvené projevy 

 konflikt, omluva 

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci 
v reklamě 

 při skupinové práci najde v reklamě nebo inzerci autorovu 
manipulaci, společný názor odůvodní a obhajuje 

 čtení a naslouchání s porozuměním 

 reklama 

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo 
podle svého komunikačního záměru 

 při mluvených projevech využívá i mimojazykové prostředky  mluvené projevy (mimojazykové prostředky) 

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a 
vhodně ji užívá podle komunikační situace 

 najde ukázku nespisovných jazykových prostředků 
v literárním textu, diskutuje o vhodnosti jejich užití a 
o důvodech užití autorem 

 rozpozná vhodnost použití spisovné nebo nespisovné vý-
slovnosti podle situace (vhodně užívá spisovnou a nespisov-
nou výslovnost podle komunikační situace) 

 literární dialog (přímá řeč, věty uvozovací) 

 mluvené projevy 

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální jed-
noduché komunikační žánry 

 správně aplikuje osvojené gramatické a stylistické vědomosti 
a dovednosti při tvorbě vlastního textu 

 slohové útvary (vypravování, popis děje, popis pracovního 
postupu, popis místa, inzerát, zpráva, oznámení, pozvánka, 
vzkaz, složenka, podací lístek) 

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vy-
tváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením ča-
sové posloupnosti 

 zdůvodní význam osnovy, na jejím základě vypráví příběh 
nebo popisuje postup práce 

 vypravování (osnova) 

 referát 

 e-mail 
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Český jazyk a literatura 5. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova stejného 
nebo podobného významu a slova vícevýznamová 

 najde v tetu větu, která obsahuje slovo vícevýznamové  slova přejatá 

 homonyma 

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, před-
ponovou a koncovku 

 určí v jednoduchých a běžných slovech kořen, předponu a 
část příponovou 

 uvede slova příbuzná k českým slovům 

 uvede příklady slov odvozených stejnou předponou nebo 
příponou 

 graficky označí ve slovech kořen, slovotvorný základ, před-
ponu a část příponovou 

 stavba slova (kořen, předpony, přípony) 

 skupiny s ě, je, skupiny s mě, mně 

 předpony s- a z- 

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluve-
ném projevu 

 určí mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod a 
vzor) 

 určí mluvnické kategorie slovesa (osoba, číslo, způsob a čas) 

 vyhledá složené tvary slovesa 

 určí druh a vzor přídavných jmen 

 píše správné koncovky podstatných jmen a přídavných jmen 
měkkých a tvrdých 

 rozpozná neohebné slovní druhy 

 píše správně předložku s/z 

 podstatná jména (pomnožná) 

 druhy přídavných jmen 

 slovesa (slovesné tvary 

 druhy číslovek (skloňování číslovek tři, čtyři, psaní slože-
ných číslovek) 

 spojky 

 příslovce 

 druhy zájmen 

 pravopis předložek s a z 

ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary  rozlišuje slova spisovná (a jejich nespisovné tvary) a nespi-
sovná účelně používá 

 spisovnost 

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a 
v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty 

 označí základ podmětu a základ přísudku dvojčlenné věty 

 bezpečně odkáže odpovídající osobní zájmena na nevyjádře-
ný podmět 

 skladba 

 shoda přísudku s podmětem (podmět nevyjádřený, několi-
kanásobný) 

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně 
změní větu jednoduchou v souvětí 

 pozná souvětí 

 spojí věty, oddělí věty v souvětí čárkou nebo vhodným spojo-
vacím výrazem 

 věta jednoduchá a souvětí 

ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle po-
třeby projevu je obměňuje 

 upraví spojení vět v souvětí podle zadání, užije správný spo-
jovací výraz 

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných sou-
hláskách 

 v psaném projevu uplatňuje vědomosti o psaní souhlásko-
vých skupin (měkké, tvrdé, obojetné) 

 souhláskové skupiny 

 vyjmenovaná slova 

ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického prvopisu  píše správně i/y v koncovkách příčestí minulého (činného) 
ve shodě přísudku s podmětem v základních případech 

 shoda přísudku s podmětem  

 přísudek slovesný a jmenný se sponou 

 

 

 

  

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
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Český jazyk a literatura 5. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je  dovede a je ochoten mluvit o svém prožitku z přečteného 
textu, dovede o něm uvažovat a debatovat o něm 

 se učí zaznamenávat si pravidelně základní údaje o své četbě 
a dalších kulturních zážitcích 

 se učí rozpoznávat záměr autora, hodnotit ho a adekvátně na 
něj reagovat 

 zážitkové čtení 

 interpretace literárního textu 

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých schopností, 
tvoří vlastní literární text na dané téma 

 se učí vyhledávat hlavní myšlenku textu nebo jeho části 

 napíše pohádku, bajku, dotvoří ji obrázky 

 ohodnotí vlastní text a diskutuje o něm 

 tvořivé činnosti s literárním textem 

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých 
textů 

 odliší jednoduché literární, publicistické a populárně naučné 
texty a odůvodní je  

 základní literární pojmy (literatura umělecká a věcná) 

 literární žánry a slohové útvary (povídka, pohádka, bajka, 
lyrická báseň) 

 populárně naučné texty (encyklopedie, slovník) 
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů pou-
žívá elementární literární pojmy 

 charakterizuje základní žánry literatury pro děti 

 pozná v textu zvláštní nebo zvláště užit jazykové prostředky, 
za pomoci učitele vysvětlí užití autorem, popíš, jak na něj pů-
sobí 

 uvažuje o funkci verše, rýmu a rytmu poezie v konkrétním 
textu 

 popíše svými slovy kompozici povídky 

 

 

Český jazyk a literatura 5. ročník  Český jazyk a literatura 5. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  číslo a početní operace 

 větný vzorec (minimální věta) 

 čtení ze Sliveneckého časopisu 

 matematika (netradiční úlohy a problémy) 

 tvořivá práce s reklamou nebo inzerátem 

 běžná komunikace s použitím IT nebo telefonu 

 anglický jazyk (osnova) 

 příspěvek na web školy 

 projekt Ekoškola „Co děláme pro zlepšení našeho domova“ 

 kritické čtení 

 beseda o knihách a četbě, návštěva knihovny 

Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradice národů 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí změny v krajině mého domova způsobené lidskou činností 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce 

Vnímání autora mediálních sdělení prostředky pro vyjádření názoru 
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Český jazyk a literatura 6. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykový-
mi prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci 

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

 mluvený projev 

 zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mlu-
vené žánry podle komunikační situace) ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně 

užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 

 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spi-
sovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikač-
nímu záměru 

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném 
i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních 
i paralingválních prostředků řeči 

 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně 
užívá verbálních i nonverbálních prostředků řeči 

 mluvený projev 

 zásady kultivovaného projevu (technika mluveného proje-
vu, prostředky nonverbální) 

ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad 
komunikace a pravidel dialogu 

 zapojuje se do diskuse  diskuse 

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá klí-
čová slova, formuluje hlavní myšlenky v textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah 
z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text 
přednese referát 

 vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, 
vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah 
z přečteného textu 

 na základě zaznamenaných informací si připraví krátký refe-
rát 

 výpisky, poznámky a výtah 

 vlastní připravený veřejný projev 

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho 
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezi-
větného navazování 

 napíše koherentní vypravování, popis místa, osoby, pracov-
ního postupu a osobní a úřední dopis, zprávu a oznámení 

 vlastní tvořivé psaní (referát, vzkaz, inzerát, objednávka, 
SMS, úřední a osobní dopis, jednoduchý popis, vypravování 
s dodržením dějové posloupnosti, zpráva a oznámení) 

   

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžné užívaná slova  vyslovuje spisovně česká a běžně užívaná cizí slova  zvuková stránka jazyka (zásady spisovné výslovnosti) 

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopi-
su, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a pří-
ručkami 

 vyhledává informace v Pravidlech českého pravopisu, ve 
Slovníku spisovné češtiny a dalších jazykových příručkách 
v úlohách podle zadání učitele 

 normativní jazykové příručky 

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary 
slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 

 určí druhy všech slov v neznámém textu 

 rozlišuje podstatná jména konkrétní, pomnožná, hromadná a 
látková 

 skloňuje zájmena podle vzorů ten, náš, podle vzorů přídav-
ných jmen, zájmeno týž, tentýž, jenž 

 užívá správné tvary číslovek dva, oba 

 rozliší slovesný tvar jednoduchý a složený 

 utvoří podmiňovací způsob minulý 

 tvoří spisovné tvary ohebných slov a vědomě jich používá ve 
vhodné komunikační situaci 

 slovní druhy (opakování) 

 slovesný rod 

 spisovná jazyková norma a užívání spisovných tvarů slov 
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Český jazyk a literatura 6. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě 
vhodných jazykových projevů podle komunikační situace 

 využívá znalostí jazykových norem k vlastnímu psanému 
i mluvenému jazykovému projevu podle komunikační situace 

 spisovná norma, jazykové kódy 

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jedno-
tek ve větě a v souvětí 

 rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího 

 ve větě vyhledá větně členy základní i rozvíjející, rozliší jejich 
druhy 

 graficky znázorní větu jednoduchou i souvětí 

 rozliší větu hlavní od věty vedlejší 

 užívá správně interpunkci v souvětí podřadném 

 skladba (výpověď a věta, rozvíjející větné členy, souvětí) 

 syntaktický pravopis (interpunkce v souvětí) 

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché 
i souvětí 

 píše správně a odůvodní psaní i/y v koncovkách přídavných 
jmen tvrdých, měkkých i přivlastňovacích 

 píše správně velká písmena ve vlastních jménech měst, míst a 
institucí 

 syntaktický pravopis (shoda přísudku s podmětem) 

 lexikální pravopis (psaní velkých písmen v osobních jmé-
nech) 

 morfologický pravopis (koncovky přídavných jmen) 

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češti-
nu a zdůvodní jejich užití 

 rozlišuje spisovná jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní 
jejich užití 

 dělí národní jazyk na spisovný a nespisovný, v textu vyhledá 
slang, argot a rozpozná nářečí 

 v oficiální komunikaci ve škole a na veřejnosti užívá spisov-
nou češtinu 

 slovní zásoba a tvoření slov (obohacování slovní zásoby, 
tvorba slov) 

 rozvrstvení národního jazyka (jazyk spisovný, hovorová 
čeština, obecná čeština, nářečí), postavení češtiny mezi slo-
vanskými jazyky 

   

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 
popisuje strukturu literárního díla a vlastními slovy inter-
pretuje smysl díla 

 uvede vlastní četbu na témata antické literatury, diskutuje 
o ní se spolužáky 

 reprodukce a interpretace literárního díla, sdílení literárních 
zážitků 

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 
návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory 
na umělecké dílo 

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, po-
rovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele 

 rozlišuje lyriku, epiku, drama 

 charakterizuje a rozliší epické žánry (příběh, bajka, báje, po-
věst, pohádka, legenda, povídka, epos, román) a na příkladu 
doloží správnost svého rozhodnutí 

 rozlišuje poezii, prózu a drama 

 literární druhy a žánry (příběh, bajka, báje, pověst, pohádka, 
legenda, povídka, epos, román) 

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře 

 charakterizuje antickou literatur 

 rozlišuje žánry antické literatury (epos, epigram, tragédie a 
komedie) a zná jejich funkci 

 druhy a žánry antické, středověké a renesanční literatury 
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Český jazyk a literatura 6. ročník  Český jazyk a literatura 6. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 rozšiřující rétorická studia, techniky a metody mluvení před publikem 

 občanská výchova, dějepis (debata) 

 výběr a hodnocení zdrojů využitelných pro referát 

 využití osvojených slohových postupů při tvůrčím psaní žáka 

 posouzení vhodnosti užívání různých jazykových plánů v různých komunikačních situacích 

Seberegulace a sebeorganizace 

Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita  
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Český jazyk a literatura 7. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykový-
mi prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci 

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

 mluvený projev 

 zásady dorozumívání (komunikační normy základní mlu-
vené žánry podle komunikační situace) ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně 

užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 

 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spi-
sovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikač-
nímu záměru 

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném 
i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních 
i paralingválních prostředků řeči 

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

 mluvený projev 

 zásady kultivovaného projevu (technika mluveného proje-
vu, prostředky nonverbální) 

ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad 
komunikace a pravidel dialogu 

 zapojuje se do diskuse na literární nebo jiné kulturní téma  diskuse 

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá klí-
čová slova, formuluje hlavní myšlenky v textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah 
z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text 
přednese referát 

 vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, 
vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah 
z přečteného textu 

 zpracuje a přednese referát 

 výpisky, poznámky a výtah 

 kritické čtení, zpracování informací 

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho 
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezi-
větného navazování 

 napíše koherentní vypravování, charakteristiku spolužáka, 
popis předmětu a uměleckého díla, líčení, osobní a úřední 
dopis, žádost, životopis 

 vlastní tvořivé psaní 

   

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější 
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření čes-
kých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve 
frazémech 

 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby 
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov 

 určí u slov význam lexikální a gramatický 

 rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná, vysvětlí význam 
rčení, přísloví, pořekadla, rozlišuje synonymii a homonymii 

 rozpozná slovo základové a tvoří odvozená slova 

 vyhledává v textu slova složená, zkratky, zkratková slova, 
přejatá slova 

 rozdělí slova podle způsobu utvoření 

 slovní zásoba a tvoření slov (obohacování slovní zásoby, 
tvorba slov) 

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopi-
su, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a pří-
ručkami 

 při vlastní tvorbě pracuje s Pravidly českého pravopisu a se 
Slovníkem spisovné češtiny 

 normativní jazykové příručky 

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary 
slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 

 přepíše text do rodu činného a trpného, objasní rozdíly v rodě 
činném a trpném 

 vypíše z textu neohebné slovní druhy, určí jejich druh, před-
ložky rozdělí na vlastní a nevlastní, spojky rozdělí na souřad-

 slovní druhy (opakování) 

 slovesný rod 

 spisovná jazyková norma a užívání spisovných tvarů slov 
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Český jazyk a literatura 7. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

né a podřadné 

 tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci 

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě 
vhodných jazykových projevů podle komunikační situace 

 napíše pravopisně správně přiměřený text a odůvodní pravo-
pisné jevy 

 spisovná norma, jazykové kódy 

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jedno-
tek ve větě a v souvětí 

 rozlišuje druhy vedlejších vět 

 vytvoří z větného členu větu vedlejší a naopak 

 provede skladebný rozbor věty jednoduché s určením vět-
ných členů, včetně několikanásobných 

 píše správně interpunkční znaménka nebo spojky v souvětí 

 skladba (výpověď a věta, rozvíjející větné členy, souvětí) 

 syntaktický pravopis (interpunkce v souvětí) 

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché 
i souvětí 

 píše správně velká písmena ve vlastních jménech měst, míst a 
institucí 

 píše správně i/y v koncovkách přivlastňovacích jmen 

 syntaktický pravopis (shoda přísudku s podmětem) 

 lexikální pravopis (psaní velkých písmen v osobních jmé-
nech) 

 morfologický pravopis (koncovky přídavných jmen) 

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češti-
nu a zdůvodní jejich užití 

 v oficiální komunikaci ve škole a na veřejnosti užívá spisov-
nou češtinu 

 rozvrstvení národního jazyka (jazyk spisovný, hovorová 
čeština, obecná čeština, nářečí), postavení češtiny mezi slo-
vanskými jazyky 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 
popisuje strukturu literárního díla a vlastními slovy inter-
pretuje smysl díla 

 popíše strukturu vybraného literárního díla, nalezne zajímavé 
prvky kompoziční, motivické a jazykové 

 reprodukce a interpretace literárního díla 

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 
návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory 
na umělecké dílo 

 formuluje písemně dojmy ze své četby 

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj 
názor doloží argumenty 

 dokáže vlastními slovy říci, co je pro něj hodnotné čtení a proč  základy kritického čtení a hodnocení literatury 

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, po-
rovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele 

 vyjmenuje své oblíbené literární žánry, popř. oblíbené literár-
ní autory a díla s tematikou hrdinství, nadpozemských sil 
anebo poznávání světa lidí a přírody a zdůvodní, proč se mu 
líbí 

 

 

 literární druhy a žánry (tematika hrdinství, nadpozemských 
sil, poznávání světa lidí a přírody) 

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře 

 charakterizuje středověkou literaturu na našem území i ve 
světě, rozlišuje žánry středověké literatury, má přehled 
o nejdůležitějších literárních dílech středověku (Proglas, Život 
Konstantinův, Život Metodějův, Kosmova kronika česká, Da-
limilova kronika, Vita Caroli, Legenda o sv. Kateřině a sv. 

 druhy a žánry antické, středověké a renesanční literatury 
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Český jazyk a literatura 7. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

Prokopu, Mastičkář, dílo Jana Husa, píseň Ktož jsú boží bo-
jovníci) 

 charakterizuje literaturu období renesance a humanismu 
u nás i ve světě, uvede příklady základních textů a vyjmenuje 
nejdůležitější osobnosti daného období (Trojánská kronika, 
Bible kralická, Hájkova Kronika česká, Daniel Adam 
z Veleslavína, Jan Blahoslav, Dante Alighieri, Giovanni 
Boccaccio, Miguel de Cervantes Saavedra, Francesco Petrarca, 
William Shakespeare) 

 charakterizuje období českého baroka (Jan Amos Komenský) 

ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech katalogů, 
v knihovně i v dalších informačních zdrojích 

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

 práce s informacemi 

 

 

Český jazyk a literatura 7. ročník  Český jazyk a literatura 7. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 rozšiřující rétorická studia, techniky a metody mluvení před publikem 

 občanská výchova, dějepis (debata) 

 výběr a hodnocení zdrojů využitelných pro referát 

 využití osvojených slohových postupů při tvůrčím psaní žáka 

 posouzení vhodnosti užívání různých jazykových plánů v různých komunikačních situacích 

Seberegulace a sebeorganizace 

Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  

Multikulturalita  
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Český jazyk a literatura 8. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném tetu fakta od 
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo po-
rovnáváním s dostupnými informačními zdroji 

 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a 
hodnocení 

 kritické čtení a naslouchání 

 fakta, názor 

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a ko-
munikační záměr partnera v hovoru 

 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační zá-
měr partnera v hovoru 

 komunikační záměr autora 

ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad 
komunikace a pravidel dialogu 

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

 mluvený projev (diskuse, dialog, zásady vedení a ukončo-
vání dialogu) 

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá klí-
čová slova, formuluje hlavní myšlenky v textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah 
z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text 
přednese referát 

 vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, 
vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah 
z přečteného textu 

 samostatně připraví a s oporou o text přednese referát 

 metody zvyšující čtenářskou gramotnost 

 mluvený projev samostatný, připravený, před známým pu-
blikem (referát) 

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho 
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezi-
větného navazování 

 napíše uspořádané, koherentní líčení, charakteristiku literární 
postavy, úvahu, teze, žádost, pozvánku, strukturovaný živo-
topis, motivační dopis 

 vlastní tvořivé psaní 

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky 
i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci 
s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě 
svých dispozic a osobních zájmů 

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

   

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžné užívaná slova  zvládá spisovnou výslovnost českých a cizích slov včetně 
složitějších případů spodoby znělosti párových souhlásek a 
obtížněji vyslovitelných morfémových skupin 

 zvuková stránka věty, spodoba znělosti a artikulační me-
lodie věty, suprasegmentální prostředky řeči 

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopi-
su, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a pří-
ručkami 

 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovní-
kem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 

 normativní jazykové příručky 

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary 
slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 

 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědo-
mě jich používá ve vhodné komunikační situaci 

 projev mluveny a psaný (zásady pro výběr jazykových pro-
středků a specifika textu) 

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě 
vhodných jazykových projevů podle komunikační situace 

 napíše pravopisně správně přiměřený text a odůvodní pravo-
pisné jevy 

 spisovná norma, jazykové kódy 

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jedno-
tek ve větě a v souvětí 

 umí pracovat s větným záporem a oslovením 

 zvládá správné psaní interpunkce ve větách se souřadně spo-
jenými větnými členy a větami a v případě přívlastku po-
stupně rozvíjejícího 

 skladba (souřadné spojení vět a větných členů) 

 syntaktický pravopis (interpunkce ve větách se souřadně 
spojenými větnými členy a větami a ve složitých přívlast-
cích) 
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Český jazyk a literatura 8. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché 
i souvětí 

 píše správně velká písmena ve vlastních názvech ulic, mezi-
národních institucí a cizojazyčných vlastních názvech 

 syntaktický pravopis (shoda přísudku s podmětem) 

 lexikální pravopis (psaní velkých písmen v osobních jmé-
nech) 

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češti-
nu a zdůvodní jejich užití 

 určí základní jazykové rodiny a přiřadí k nim hlavní jazyky  obecné výklady o jazyce 

 vývoj jazyka, skupiny jazyků 

   

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 
popisuje strukturu literárního díla a vlastními slovy inter-
pretuje smysl díla 

 uceleně reprodukuje oblíbenou knihu, jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretu-
je smysl díla a vymezí dané dílo vůči jiným dílům dané doby 
či autora 

 reprodukce a interpretace literárního díla 

 hodnocení literárního textu 

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individu-
álního autora 

 rozpozná prvky autorského styl oblíbeného autora či autorky  stylové příznaky literárních autorů 

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 
návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory 
na umělecké dílo 

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy diva-
delního nebo filmového představení a názory na umělecké dí-
lo 

 reprodukce a interpretace literárního díla 

 hodnocení literárního textu 

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj 
názor doloží argumenty 

 při hodnocení literárního díla užívá základních pojmů literár-
něvědné terminologie (symbol, alegorie, ironie, charakteristi-
ka postavy a vztahů, literární obraz – personifikace, přirov-
nání, metafora) 

 základy kritického čtení a hodnocení literatury 

 základy literárněvědné terminologie 

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu 
v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dra-
matickém i filmovém zpracování 

 reprodukce a interpretace literárního díla 

 hodnocení literárního textu 

ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech katalogů, 
v knihovně i v dalších informačních zdrojích 

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

 práce s informacemi (on-line knihovní katalogy, objednání 
knihy) 
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Český jazyk a literatura 8. ročník  Český jazyk a literatura 8. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 zaměření na vlastní komunikace, sociální sítě, internetová fóra, kde se žáci angažují 

 využití živé aktuální mediální produkce 

 občanská výchova, dějepis (debata) 

 výběr a hodnocení zdrojů využitelných pro referát 

 využití osvojených slohových postupů při tvůrčím psaní žáka 

Seberegulace a sebeorganizace 

Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení a reality  

Vnímání autora mediálních sdělení  

Fungování a vliv médií ve společnosti  

Tvorba mediálního sdělení  
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Český jazyk a literatura 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném tetu fakta od 
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo po-
rovnáváním s dostupnými informačními zdroji 

 odlišuje ve čteném nebo slyšeném tetu fakta od názorů a hod-
nocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním 
s dostupnými informačními zdroji 

 kritické čtení a naslouchání 

 fakta, názor 

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a ko-
munikační záměr partnera v hovoru 

 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační zá-
měr partnera v hovoru 

 komunikační záměr autora 

ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci 
v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 

 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zau-
jímá k ní kritický postoj 

 manipulativní komunikace 

 kritické vnímání masmediálních sdělení 

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá klí-
čová slova, formuluje hlavní myšlenky v textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah 
z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text 
přednese referát 

 vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu 

 chápe, jak je text komponován, z jakých se skládá částí 

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

 metody zvyšující čtenářskou gramotnost 

 mluvený projev samostatný, připravený, před známým pu-
blikem (referát) 

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho 
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezi-
větného navazování 

 napíše uspořádané, koherentní a jazykové správné líčení, 
teze, žádost, pozvánku a strukturovaný životopis 

 vlastní tvořivé psaní 

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky 
i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci 
s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě 
svých dispozic a osobních zájmů 

   

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžné užívaná slova  spisovně vyslovuje větu, kreativně pracuje s větným důrazem 
a melodií podle komunikační situace 

 zvládá spisovnou výslovnost českých a cizích slov včetně 
složitějších případů spodoby znělosti párových souhlásek a 
obtížněji vyslovitelných morfémových skupin 

 zvuková stránka věty, spodoba znělosti a artikulační me-
lodie věty,  

 suprasegmentální prostředky řeči a specifika textu 

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopi-
su, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a pří-
ručkami 

 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovní-
kem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 

 normativní jazykové příručky 

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě 
vhodných jazykových projevů podle komunikační situace 

 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazy-
kových projevů podle komunikační situace 

 spisovná norma, jazykové kódy 

 projev mluvený a psaný (zásady pro výběr jazykových pro-
středků a specifika textu) 

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických jedno-
tek ve větě a v souvětí 

 vhodně užívá spojovacích výrazů a prostředků nadvětného 
propojování textů 

 zvládá správné psaní interpunkce ve větách se souřadně spo-
jenými větnými členy a větami a v případě přívlastku po-

 skladba (souřadné spojení vět a větných členů) 

 skladba nadvětná (základy) 
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Český jazyk a literatura 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

stupně rozvíjejícího, přístavku a doplňku 

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché 
i souvětí 

 píše správně i/y ve shodě v podmětové části v případě do-
plňků a přístavků 

 syntaktický pravopis (interpunkce ve větách se souřadně 
spojenými větnými členy a větami a ve složitých přívlast-
cích) 

 lexikální pravopis (psaní velkých písmen v osobních jmé-
nech) 

 morfologický pravopis (koncovky přídavných jmen a zá-
jmen) 

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češti-
nu a zdůvodní jejich užití 

 určí základní jazykové rodiny a přiřadí k nim hlavní jazyky 

 rozumí tomu, že se jazyk a řeč během dějin proměňuje, ukáže 
na rozdíly mezi starou a soudobou češtinou, dialektem a spi-
sovnou češtinou v textu 

 chápe pojmy obecná čeština a interdialekt 

 zná názvy základních jazykovědných disciplín (lexikologie, 
tvorba slov, morfologie, syntax, stylistika) 

 obecné výklady o jazyce 

 vývoj jazyka, skupin jazyků 

 disciplíny jazykovědy 

   

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 
popisuje strukturu literárního díla a vlastními slovy inter-
pretuje smysl díla 

 uceleně reprodukuje oblíbenou knihu, jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretu-
je smysl díla a vymezí dané dílo vůči jiným dílům dané doby 
či autora 

 reprodukce a interpretace literárního díla 

 hodnocení literárního textu 

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného individu-
álního autora 

 rozpozná ve vybraných známých textech autorský styl vý-
znamných českých autorů a autorek 19. a 20. století (dle výbě-
ru učitele) 

 stylové příznaky literárních autorů 

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 
návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory 
na umělecké dílo 

 vlastními slovy interpretuje smysl díla a vymezí dané dílo 
vůči jiným dílům dané doby či autora 

 reprodukce a interpretace literárního díla 

 hodnocení literárního textu 

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých schopností 
a na základě osvojených znalostí základů literární teorie 

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

 vlastní literární tvorba 

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj 
názor doloží argumenty 

 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní a porovnává růz-
ná ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a fil-
movém zpracování 

 při hodnocení literárního díla užívá základních pojmů literár-
něvědné terminologie (odkaz, sarkasmus, vyprávěcí plán a 
tempo, zpomalení vypravování, odbočka v ději či kompozici) 

 základy kritického čtení a hodnocení literatury 

 základy literárněvědné terminologie 

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře 

 vyjmenuje nejdůležitější sborníky, almanachy a literární časo-
pisy 19. a 20. století, vyjmenuje klíčové představitele české li-
teratury 20. století, uvede aspekty české literární tvorby 
v daném období 

 podobnosti a rozdílnosti literárních textů od 30. let 19. stole-
tí do současnosti 

 almanach Máj, almanach Ruch, časopisy Květy, Lumír, Lite-
rární noviny a další 
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Český jazyk a literatura 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

 zná autory literatury pro děti a mládež domácí i zahraniční 

 vybírá si četbu beletrie nebo literatury faktu podle svých pre-
ferencí, výběr zdůvodní 

 orientuje se ve vývoji českého dramatu, postihuje významné 
osobnosti českého divadelnictví 

 drama historické a ze současnosti 

 soudobá postmoderní tvorba (pro děti, mládež a dospělé) 

 literatura pro děti a mládež 

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu 
v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dra-
matickém i filmovém zpracování 

 reprodukce a interpretace literárního díla 

 hodnocení literárního textu 

ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech katalogů, 
v knihovně i v dalších informačních zdrojích 

 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně, 
odborné literatuře a médiích a v dalších informačních zdrojích 

 práce s informacemi 

 

 

Český jazyk a literatura 9. ročník  Český jazyk a literatura 9. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 zaměření na vlastní komunikaci, na sociální sítě, na internetová fóra, kde se žáci angažují 

 využití živé, aktuální mediální produkce 

 občanská výchova, dějepis (debata) 

 využití osvojených slohových postupů při tvůrčím psaní žáka 

Seberegulace a sebeorganizace 

Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality  

Vnímání autora mediálních sdělení  

Fungování a vliv médií ve společnosti  

Tvorba mediálního sdělení  
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5.2 Anglický jazyk 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 2 3 3 3 3 3 3 3 24 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu Anglický jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Obsahové vymezení 
Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci získají základ-
ní dovednosti v anglickém jazyce, naučí se rozumět jednoduchým pokynům a pracovat s anglicky psanými knihami pro děti. Důvodem zavedení 
anglického jazyka do výuky od prvního ročníku základní školy je získat zájem žáků o cizí jazyk. Promyšlenými aktivitami dětí a propojením běžných 
činností s užitím cizího jazyka jako přirozené formy komunikace, procvičováním poslechu, výslovnosti a čtením slov z obrázkových karet žáci získají 
potřebné dovednosti pro vnímání a porozumění anglického jazyka. Takto získané zkušenosti pak uplatní při komunikaci později, a to zejména na 
druhém stupni základní školy. 
V průběhu 1. a 2. ročníku žáci získávají cit pro anglický jazyk a rozvíjejí si kompetence potřebné nejen pro pozdější učení se dalším cizím jazykům, ale 
i pro rozvoj matematické představivosti. Cílem výuky je zvládnutí základních témat, jako jsou části těla, rodina, škola, oblíbená zvířata, oblékání, 
barvy, ovoce a zelenina a oslavy Vánoc a Velikonoc. 
Žáci druhého ročníku vzhledem k vyššímu počtu hodin výuky a již získaným jazykovým dovednostem z prvního ročníku, rozvíjejí do větších detailů 
kompetence z v ročníku prvního. 
Soustředí na čtení s porozuměním, je kladen důraz na rozpoznávání základních slov, frází a na rozvoj fonetiky. Výuka se zaměřuje na zachycování 
hlavních myšlenek vedoucích k představivosti a odvozování slov. 
Dovednosti v psaní jsou rozšiřovány a vedou k hlubšímu pochopení této produktivní dovednosti. Zahájí se práce se spellingem (anglické hlásková-
ní).  Jsou procvičovány formální struktury jazyka a psaní metodami používanými při výuce anglického jazyka. Mluvení a poslech podpoří krok za 
krokem budované komunikační dovednosti. 
Témata pro 3. - 5. ročník jednak navazují na témata z předcházejících dvou ročníků, která jsou rozšiřována a doplňována o témata nová, nové slovní 
obraty a fráze, kterými jsou život dětí daného věku, jejich zvyky, povinnosti a srovnávání s vrstevníky žijícími v jiných zemích světa. Přidávají se nová 
témata naše město, jídlo a volný čas. Žáci již od 1. ročníku pracují s moderními učebnicemi a výukovými programy na PC, učí se orientovat ve slovní-
cích, produkovat vlastní krátké texty a vyhledávat požadované informace. 
Na druhém stupni základní školy žáci poznávají kulturu a nejběžnější zvyky zemí příslušné jazykové oblasti, osvojují si učební postupy potřebné 
k efektivnímu studiu cizího jazyka a potřebné jazykové znalosti a dovednosti, které využívají jako prostředku komunikace v anglickém jazyce. Pro-
cvičováním poslechu, výslovnosti a čtením žáci získávají schopnost číst s porozuměním přiměřené texty v daném jazyce a porozumět přiměřeně (ja-
zykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí. Vyhledáváním informací o zemích studovaného jazyka 
a prací s autentickými materiály různého druhu (zvukové, tištěné) si vytvářejí pozitivní vztah k anglickému jazyku a získávají zájem o studium tohoto 
jazyka. 
Témata pro 6 - 9. ročník jednak navazují na témata z předcházejících ročníků 1. stupně, která jsou rozšiřována a doplňována o témata nová, kterými 
jsou Velká Británie, Londýn, USA, New York, Kanada, Austrálie, významné britské osobnosti, orientaci na mapě a ve městě, zdravý způsob života, 
restaurace – jídelní lístek. Žáci pracují s moderními učebnicemi, výukovými programy na PC, vyhledávají požadované informace a produkují vlastní 
texty. 
Ve vyučovacím předmětu se realizují průřezová témata Osobnostní a sociální výchovy, Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
a Multikulturní výchovy. 
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Časové a organizační vymezení 

Anglický jazyk, jako 1. cizí jazyk je vyučován ve všech ročnících. V 1. ročníku výuka probíhá jednu hodinu týdně, ve 2. ročníku dvě hodiny týdně, od 
3. ročníku je vyučovací předmět dotován třemi vyučovacími hodinami týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách, v učebně ICT a v jazykové učeb-

ně. Třídy se dělí na skupiny v rámci ročníku podle počtu žáků v konkrétní třídě.  

Integrace předmětů Cizí jazyk 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na 
úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

Učíme žáky vyhledávat a používat potřebné informace - používání slovníků, encyklopedií, internetu. 
Rozvíjíme paměť žáků - pravidelné procvičování slovní zásoby formou doplňování textu, poslechu, soutěží. 

Kompetence k řešení problémů: 

Vedeme žáky ke správnému používání gramatických pravidel v písemném i mluveném projevu - gramatická cvičení, rozhovory, projekty. 

Kompetence komunikativní: 

Učíme žáky komunikovat na úrovni odpovídající jejich věku a znalostem - rozhovory, skupinové práce, soutěže družstev. 

Vedeme žáky k výstižnému a souvislému projevu, naslouchání promluvy druhých lidí a respektování názorů ostatních - prezentace prací žáků na 
různá témata. 

Kompetence sociální a personální: 

Učíme žáky efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu - soutěže, skupinové práce. 

Kompetence občanské: 

Vedeme žáky k výstižnému a souvislému projevu, naslouchání promluvy druhých lidí a respektování názorů ostatních - prezentace prací žáků na 
různá témata. 

Kompetence pracovní: 

Vyžadujeme od žáků dodržování určených pravidel a plnění povinností - dokončení zadané práce v dohodnutém termínu. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 



Naše zelená škola – domov myšlenek, poznání a kamarádů 

 
49 

 

Anglický jazyk 1. – 3. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a re-
aguje na ně verbálně i neverbálně 

 čte a vyslovuje srozumitelně jednotlivá slova 

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

 reaguje na jednoduché, každodenní příkazy a žádosti 

 typy textů (pozdrav, pokyny a příkazy ve škole, jednoduchá 
žádost, dialog, dotazy a krátké odpovědi, říkanky, básničky 
a písničky, obrázkové knihy, komiksy) 

 

 tematické okruhy (abeceda, číslovky 0 – 20, barvy, školní 
potřeby a třída, domácí zvířata, vlastnosti člověka a pocity, 
popis postavy a části těla, rodina, dům a můj pokoj, obleče-
ní, cestování, nápoje a základní potraviny, osobní údaje, stá-
ty, ve kterých se hovoří anglicky a jejich zvyky) 

 

 gramatika, fonetika, pravopis (člen neurčitý, tvoření množ-
ného čísla podstatných jmen, základní podstatná a přídavná 
jména, osobní zájmena, číslovky, kladná a záporná odpo-
věď, rozkazovací způsob, sloveso TO HAVE, sloveso LIKE, 
předložky místa a času) 

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kte-
rými se v průběhu výuky setkal 

 opakuje slovní zásobu ze známé oblasti v přiměřeném rozsa-
hu 

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného 
textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí obsahu jednoduchého psaného textu, má-li k dispozici 
vizuální oporu 

 zná rozdíl mezi formálním tvořením základních českých a 
anglických ustálených spojení 

 je motivován k výuce jazyka, zná výhody a souvislosti, po-
jmenuje několik států, kde se mluví anglicky, vyjmenuje ně-
které zvyky v těchto státech 

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluvené-
ho textu, která je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou vý-
slovností, pokud má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí pomalému a jednoduchému dialogu 

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či 
slovního spojení 

 vyhledá s pomocí učitele slovíčka ve slovníku 

CJ-3-01-6 píše slova a krátké věty na základě textové a vizu-
ální předlohy 

 píše známá slova a krátké věty na základě textové, vizuální a 
mluvené předlohy 

 

 

Anglický jazyk 1. – 3. ročník  Anglický jazyk 1. – 3. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  zavedení jazykového portfolia každého žáka 

 český jazyk a literatura (respektování základních komunikačních pravidel) 

 tvořivost (podle předlohy vystřihni svého kamaráda, pojmenuj ho, oblékni ho a řekni vše, co o něm víš; nakresli svůj 
dům a popiš ho) 

Komunikace řeč zvuků, slov, naslouchání a reprodukce 
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Anglický jazyk 4. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 

 rozumí jednoduchým pokynům učitele a reaguje na ně  typy textů (pozdravy, jednoduchá žádost, poděkování, 
školní pokyny a příkazy, pohlednice, říkanky, písně, bás-
ničky, jednoduchý dotaz, komiksy) 

 

 tematické okruhy (abeceda, číslovky 1 – 30, město, můj dům 
a nábytek, čas a hodiny, počasí, záliby a volný čas, potravi-
ny a jejich rozšíření, škola a školní třída, oslavy narozenin) 

 

 jazykové prostředky (člen určitý a neurčitý, podstatná a 
přídavná jména, základní číslovky, vazby THERE ARE a 
THERE IS, sloveso CAN, předložky místa, určování času a 
otázky načas, slovesa TO HAVE a TO BE, slovesa TO LIKE 
a TO HATE, přivlastňovací řád) 

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, po-
kud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální 
oporu 

 rozumí smyslu jednoduchých nahrávek, rozumí hledané in-
formaci v nahrávce 

MLUVENÍ 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů  zeptá se na čas a odpoví, kolik je hodin 

 pozdraví a rozloučí se 

 o něco požádá a poděkuje 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 

 jednoduše popíše obrázek 

 zopakuje zpaměti básničku či píseň 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém tex-
tu, který se vztahuje k osvojovaným tématům 

 vyhledává jednoduchá slova a věty v textech 

 přečte nahlas a srozumitelně krátký text se známou slovní 
zásobou a vyhledá v něm potřebnou informaci 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného 
života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

 přiřazuje známá slova obrázkům 

 vyhledá neznámá slova v obrázkovém nebo učebnicovém 
slovníku 

 správně odpoví na otázky v jednoduchém textu 

PSANÍ 

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a 
slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech 
z oblasti svých zájmů a každodenního života 

 napíše pohlednici a jednoduchou zprávu kamarádovi 

 

 

Anglický jazyk 4. ročník  Anglický jazyk 4. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  český jazyk a literatura (rozeznávání slovních druhů) 

 pexeso 

 matematika (struktura hodiny, dny, měsíce, roky) 

Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy kvalita lidských vztahů, tolerance, empatie  
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Anglický jazyk 5. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných té-
mat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

 pochopí obsah a smysl jednoduchého dialogu  typy textů (pozdrav, blahopřání, pohlednice, leták a plakát, 
krátký neformální dopis, jednoduchý e-mail a SMS, jedno-
duchá žádost, jednoduché pokyny v textu, říkanky, básnič-
ky a písně, jednoduché obrázkové knihy, komiksy) 

 

 tematické okruhy (číslovky 1 – 100, domov a rodina, město a 
venkov, názvy povolání, lidské tělo, volný čas a záliby, roč-
ní období a počasí, čas, hodiny, dny v týdnu, měsíce a roky, 
zvířata ve volné přírodě, škola a vyučovací předměty, Vá-
noce, Velikonoce a jiné svátky, děti v jiných zemích) 

 

 jazykové prostředky (přivlastňovací přídavný jména, zá-
jmena přivlastňovací a ukazovací, základní řadové číslovky, 
slovesa TO BE, TO HAVE, CAN i v záporu, slovesa pro 
každodenní činnosti, předložky času i místa, přítomný čas 
prostý, přítomný čas průběhový, pořádek slov ve větě, zá-
kladní fonetické znaky, základní pravidla výslovnosti slov, 
WHO, WHERE, WHAT HOW MUCH, HOW MANY, pra-
vopis osvojených slov) 

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, po-
kud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální 
oporu 

 pochopí obsah a smysl jednoduchého dialogu nebo nahrávky 

 shrne obsah poslechu nebo dialogu 

MLUVENÍ 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů  mluví krátkými větami v zadané roli, pozdraví, odpoví, roz-
loučí se 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 

 ústně reprodukuje své myšlenky s pomocí obrázku nebo os-
novy 

 svými slovy vyjádří smysl textu 

 mluví o tom, co má rád, co se mu líbí, nelíbí 

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojova-
ných témat a podobné otázky pokládá 

 vytvoří odpověď na otázku na základě jednoduchého a zná-
mého textu 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém tex-
tu, který se vztahuje k osvojovaným tématům 

 nalezne známá slova a věty v jednoduchých textech (rodina, 
volný čas) 

 vyhledá informace k jednoduchému tématu v časopise nebo 
webové stránce 

 v jednoduchém textu vyhledá požadovanou informaci 

 neznámé slovo vyhledá v anglicko-českém nebo česko-
anglickém slovníku 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného 
života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí krátkým a jednoduchým příkazům v textu 

 rozumí krátkému textu s obrázky (leták, plakát, blahopřání) 

 srozumitelně vyslovuje jednoduchý čtený text se známou 
slovní zásobou 

PSANÍ 

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a 
slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech 
z oblasti svých zájmů a každodenního života 

 vytvoří odpověď na otázku na základě jednoduchého a zná-
mého textu 

 odpoví na krátkou jednoduchou zprávu, napíše blahopřání, 
pohlednici nebo krátký dopis kamarádovi 

 písemně reprodukuje své myšlenky s pomocí obrázku nebo 
osnovy 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře  vyplní osobní údaje ve formuláři 
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Anglický jazyk 5. ročník  Anglický jazyk 5. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  popsání cesty do zahraničí a užívání angličtiny 

 český jazyk a literatura (respektování základních komunikačních pravidel) 

 doplňování do žákova portfolia) 

Komunikace aktivní naslouchání, sdělení v různých situacích 

Poznávání lidí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA  

Občanská společnost a škola participace žáků na životě školy  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  

Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradice různých národů  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  

Multikulturalita  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality různé typy sdělení – rozlišení  

Tvorba mediálního sdělení vhodná sdělení pro školní prostředí   
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Anglický jazyk 6. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

 porozumí krátkým již známým projevům o rodině, zvířatech, 
nemocích a z prostředí restaurace 

 témata - zvířata, rodina, nemoci, restaurace 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat 

   

MLUVENÍ 

CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reagu-
je v běžných formálních i neformálních situacích 

 sestaví jednoduché sdělení o běžných zvířatech 

 použije správně ve větě zájmeno jako podmět nebo předmět 

 gramaticky správně tvoří větu kladnou, zápornou a otázku 

 tvoří druhý a třetí stupeň přídavných jmen 

 vyjádří množství 

 doplní frekvenční příslovce na správné místo ve větě 

 dokáže vyjádřit nutnost 

 objedná si jídlo v restauraci podle jídelního lístku 

 hovoří o událostech, které se staly v minulosti 

 hovoří o svých plánech do budoucnosti 

 užívání zájmen, přídavných jmen, frekvenčních příslovcí 

 otázky 

 větný zápor 

 vyjádření množství 

 stupňování přídavných jmen 

 témata – běžná domácí a volně žijící zvířata, osobní život, 
plány, restaurace 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném 
čase a dalších osvojovaných tématech 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše oso-
by, místa a věci ze svého každodenního života 

   

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 

 určí pořadí, přečte datum 

 vyhledá v textu známé nemoci, odpoví na otázky související 
se známou nemocí 

 vyhledá v textu podstatná jména počitatelná a nepočitatelná, 
použije správně otázku HOW MUCH? HOW MANY? 

 používá dvojjazyčný slovník, rozumí obsahu autentických 
materiálů s využitím vizuální podpory 

 čtení s porozuměním 

 podstatná jména a členy 

 témata - nemoci CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá 
v nich požadované informace 

   

PSANÍ 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotné-
ho, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných té-
mat 

 sestaví jednoduché sdělení o běžných zvířatech 

 použije správně ve větě zájmeno jako podmět nebo předmět 

 gramaticky správně tvoří větu kladnou, zápornou a otázku 

 tvoří druhý a třetí stupeň přídavných jmen 

 vyjádří množství 

 doplní frekvenční příslovce na správné místo ve větě 

 dokáže vyjádřit nutnost 

 užívání zájmen, přídavných jmen, frekvenčních příslovcí 

 otázky 

 větný zápor 

 vyjádření množství 

 stupňování přídavných jmen 

 témata – běžná domácí a volně žijící zvířata 
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Anglický jazyk 6. ročník  Anglický jazyk 6. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  člověk a zdraví 

 přírodopis Komunikace vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, aktivní naslouchání 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  

Evropa a svět nás zajímá zážitky a zkušenosti z Evropy, zvyky a tradice  
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Anglický jazyk 7. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

 porozumí krátkým již známým projevům o angloamerických 
reáliích, rodině a sportu 

 témata – rodina, sport, Kanada, Austrálie, Velká Británie, 
USA (seznámení) 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat 

   

MLUVENÍ 

CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reagu-
je v běžných formálních i neformálních situacích 

 stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu 

 sestaví jednoduché ústní sdělení o své rodině a oblíbeném 
sportu 

 určí přesně čas, den, části dne 

 tvoří správně budoucí čas 

 obměňuje jednoduché věty a krátké promluvy v minulém 
čase 

 pojmenuje ulice, náměstí, řeky, moře, oceány atd. 

 vyjádří předem naplánovanou budoucnost s použitím pří-
tomného času průběhového 

 používá předpřítomný čas pro vyjádření děje minulého 

 popíše cestu podle mapy a určí směr 

 vysvětlí, jak se dostat na určité místo 

 čas budoucí, čas přítomný průběhový pro známou bu-
doucnost, čas minulý, čas předpřítomná pro trvání děje 
nebo jeho následků 

 vyjádření budoucnosti, GIONG TO 

 tvoření příslovcí 

 počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 

 stupňování přídavných jmen 

 čas minulý prostý (slabá slovesa, TO HAVE, TO BE, CAN) 

 témata – rodina, sport, části dne, popis cesty, popis cesty 
s mapou 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném 
čase a dalších osvojovaných tématech 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše oso-
by, místa a věci ze svého každodenního života 

   

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 

 čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného 
rozsahu o angloamerických reáliích, rodině a sportu 

 používá dvojjazyčný slovník 

 rozumí obsahu autentických materiálů o angloamerických 
reáliích s využitím vizuální podpory 

 čtení s porozuměním 

 podstatná jména a členy 

 témata – Velká Británie, Londýn CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá 
v nich požadované informace 

   

PSANÍ 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotné-
ho, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných té-
mat 

 stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu 

 sestaví jednoduché písemné sdělení o své rodině a oblíbeném 
sportu 

 určí přesně čas, den, části dne 

 tvoří správně budoucí čas 

 obměňuje jednoduché věty a krátké promluvy v minulém 
čase 

 čas budoucí, čas přítomný průběhový pro známou bu-
doucnost, čas minulý, čas předpřítomná pro trvání děje 
nebo jeho následků 

 vyjádření budoucnosti, GIONG TO 

 tvoření příslovcí 

 počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 

 stupňování přídavných jmen 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení 
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Anglický jazyk 7. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

 pojmenuje ulice, náměstí, řeky, moře, oceány atd. 

 vyjádří předem naplánovanou budoucnost s použitím pří-
tomného času průběhového 

 používá předpřítomný čas pro vyjádření děje minulého 

 čas minulý prostý (slabá slovesa, TO HAVE, TO BE, CAN) 

 témata – rodina, sport, části dne 

 

 

Anglický jazyk 7. ročník  Anglický jazyk  7. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  člověk a zdraví 

 výchova k občanství Evropa a svět nás zajímá zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, zvyky a tradice 

 svátky a oslavy v Evropě a České republice  
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Anglický jazyk 8. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

 rozumí zřetelně vyslovované promluvě na téma života ve 
Velké Británii, britské osobnosti, oblečení, povolání 

 zaznamená ve slyšeném a zapíše vícemístná čísla 

 témata – život ve Velké Británii, britské osobnosti, povolání 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat 

   

MLUVENÍ 

CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reagu-
je v běžných formálních i neformálních situacích 

 stručně reprodukuje obsah daného textu, odpoví na otázky 

 vyjádří nutnost a zákaz 

 vyžádá jednoduchou informaci, možnost, povolení 

 sestaví jednoduchá školní pravidla (co se smí a nesmí) 

 přečte delší čísla 

 nahradí podstatná jména ve větách zájmeny 

 sestaví jednoduché sdělení o svém budoucím povolání 

 čas předpřítomný pro trvání děje nebo jeho následků 

 modální slovesa 

 témata – školní pravidla, život mladých ve Velké Británii, 
povolání 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném 
čase a dalších osvojovaných tématech 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše oso-
by, místa a věci ze svého každodenního života 

   

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 

 odvodí pravděpodobný význam nových slov 

 vyhledá z kontextu textu význam slova ve vhodném výkla-
dovém slovníku 

 přečte více než čtyřmístná čísla 

 čtení s porozuměním 

 témata – život mladých lidí ve Velké Británii, britské osob-
nosti, oblečení CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá 

v nich požadované informace 

   

PSANÍ 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotné-
ho, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných té-
mat 

 stručně reprodukuje obsah daného textu, odpoví na otázky 

 vyjádří nutnost a zákaz 

 vyžádá jednoduchou informaci, možnost, povolení 

 sestaví jednoduchá školní pravidla (co se smí a nesmí) 

 napíše delší čísla 

 nahradí podstatná jména ve větách zájmeny 

 sestaví jednoduché sdělení o svém budoucím povolání 

 čas předpřítomný pro trvání děje nebo jeho následků 

 modální slovesa 

 témata – školní pravidla, život mladých ve Velké Británii, 
povolání  CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení 
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Anglický jazyk 8. ročník  Anglický jazyk 8. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  výchova k občanství 

Hodnoty, postoje, praktická etika  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  

Evropa a svět nás zajímá rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, zvyky a tradice  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  

Multikulturalita komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem  
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Anglický jazyk 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

 rozumí zřetelně vyslovované promluvě na téma Velká Britá-
nie, Austrálie, počasí, prázdniny 

 zaznamená ve slyšeném názvy částí lidského těla, zdravý 
jídelníček a nemoci 

 témata – Velká Británie, Austrálie, počasí, volný čas mláde-
že, prázdniny, části lidského těla, nemoci, zranění, rozhovor 
u lékaře CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 

promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat 

   

MLUVENÍ 

CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reagu-
je v běžných formálních i neformálních situacích 

 sestaví jednoduché sdělení týkající se počasí 

 písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje věty i krátký 
text 

 vyjádří možnost nebo schopnost v budoucnosti, vyjádří nut-
nost v budoucnosti 

 sestaví zdraví jídelníček a jednoduché sdělení týkající se 
zdravého životního stylu 

 správně používá minulý čas prostý a průběhový, při vyjádře-
ní minulosti používá předpřítomný čas pro děj minulý 

 věty s přísudkem v trpném rodě 

 tvoření souvětí, slovosled věty vedlejší 

 modální slovesa (modalita v budoucnosti) 

 témata – prázdniny, počasí, budoucí povolání, lidské tělo 
a jeho části, nakupování oblečení a obuvi 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném 
čase a dalších osvojovaných tématech 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše oso-
by, místa a věci ze svého každodenního života 

   

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 

 čte nahlas plynule a foneticky správně přiměřené náročný text 

 rozumí obsahu jednoduchého textu s využitím vizuální opo-
ry, vyhledává známé výrazy, odpoví na otázky 

 čtení s porozuměním 

 témata – prázdniny, cestování, Austrálie, nakupování 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá 
v nich požadované informace 

   

PSANÍ 

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  sestaví jednoduché sdělení týkající se počasí 

 písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje věty i krátký 
text 

 vyjádří možnost nebo schopnost v budoucnosti, vyjádří nut-
nost v budoucnosti 

 sestaví zdraví jídelníček a jednoduché sdělení týkající se 
zdravého životního stylu 

 vyplní do formuláře údaje o svém jídelníčku (posoudí jeho 
zdraví), vyplní informace o svých zájmech a vytouženém po-
volání 

 správně používá minulý čas prostý a průběhový, při vyjádře-
ní minulosti používá předpřítomný čas pro děj minulý 

 věty s přísudkem v trpném rodě 

 tvoření souvětí, slovosled věty vedlejší 

 modální slovesa (modalita v budoucnosti) 

 témata – prázdniny, počasí, budoucí povolání, lidské tělo a 
jeho části 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotné-
ho, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných té-
mat 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení 
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Anglický jazyk 9. ročník  Anglický jazyk 9. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  zeměpis 

 výchova k občanství (etická výchova) 

 člověk a zdraví 

 člověk a svět práce 

Evropa a svět nás zajímá rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, zvyky a tradice 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem 
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5.3 Německý jazyk 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

     Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu Německý jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Obsahové vymezení 

Vyučovací předmět zpracovává vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. Přispívá ke snižování jazykové bariéry a poskytuje jazykový základ pro komuni-
kaci žáků s příslušníky německy mluvících zemí. Umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice. Výuka vychází z každodenních situací, které mo-
hou nastat při pobytu v cizí zemi a žáci se tak učí tyto situace zvládat. Procvičováním poslechu, výslovnosti a čtením slov žáci získávají potřebné 
dovednosti pro vnímání německého jazyka a jeho porozumění. Cílem je zvládnutí základních témat, jako jsou rodina, škola, záliby, denní program, 
cestování. 

Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 
Žáci pracují s novými učebnicemi nakladatelství Fraus a interaktivními učebnicemi. Učí se pracovat se slovníkem, vyhledávat informace a produkovat 
vlastní krátké texty. Předmětem se prolínají tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, která je založena na samotném faktu komunikační 
podstaty jazyka s tím, že se zaměřuje na každodenní verbální komunikaci jako klíčový nástroj jednání v různých situacích. Dalším tématem je Výcho-
va k myšlení v globálních souvislostech. Téma podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým základním 
vzděláváním. 

Časové a organizační vymezení 

Jako 2. cizí jazyk se Německý jazyk vyučuje 2 hodiny týdně v 6. - 9. ročníku. Základní stavební jednotkou je vyučovací hodina zahrnující výklad, po-
slech a četbu, využíváme též skupinovou práci. Ve výuce používáme výukové programy Terasoft na PC, interaktivní tabuli, projektové vyučování 
a výjezdy do zahraničí. 

Integrace předmětů Další cizí jazyk 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na 
úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

Využíváme skupinovou práci - dialogy, reprodukce textu (písemná, ústní), hry, samostatnou práci (vyhledávání informací, práce se slovníkem a au-
tentickými materiály), recitaci, zpěv. 

Kompetence k řešení problémů: 

Využíváme skupinovou práci - dialogy, reprodukce textu (písemná, ústní), hry, samostatnou práci (vyhledávání informací, práce se slovníkem a au-
tentickými materiály), recitaci, zpěv. 

Kompetence komunikativní: 

Využíváme skupinovou práci - dialogy, reprodukce textu (písemná, ústní), hry, samostatnou práci (vyhledávání informací, práce se slovníkem a au-
tentickými materiály), recitaci, zpěv. 

Zařazujeme tvorbu plakátů, prezentací v rámci projektů, které souvisejí s probíranými tématy. 

Umožňujeme žákům vytvářet dialogy (tvorba dialogů v rámci probírání reálií, dovednost začít a ukončit rozhovor, vyjádřit zážitek, názor atp.), zařa-
zujeme poslech mluveného slova v cizím jazyce. 

Kompetence sociální a personální: 
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Umožňujeme žákům vytvářet dialogy (tvorba dialogů v rámci probírání reálií, dovednost začít a ukončit rozhovor, vyjádřit zážitek, názor atp.), zařa-
zujeme poslech mluveného slova v cizím jazyce. 

Kompetence občanské: 

Umožňujeme žákům vytvářet dialogy (tvorba dialogů v rámci probírání reálií, dovednost začít a ukončit rozhovor, vyjádřit zážitek, názor atp.), zařa-
zujeme poslech mluveného slova v cizím jazyce. 

Kompetence pracovní: 

Zařazujeme tvorbu plakátů, prezentací v rámci projektů, které souvisejí s probíranými tématy. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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Německý jazyk 6. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učite-
le, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a 
reaguje na ně 

 rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce při práci 
ve třídě a dokáže na ně reagovat 

 jednoduché pokyny učitele ve třídě 

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných té-
mat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe její obsah a 
smyl 

 

MLUVENÍ 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů  zapojí se do jednoduchých, nacvičených rozhovorů  základní slovní zásoba 

 řešení základních komunikačních situací (uvítání, rozlouče-
ní, přání) 

 technika mluveného projevu 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům 

 orientuje se v obsahu jednoduchého textu, vyhledává odpo-
vědi na otázky 

 používá abecední slovník učebnice (jen v základech) 

 čtení s porozuměním 

 základní slovní zásoba 

 synonyma, antonyma DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se 
vztahují k běžným tématům 

 

 

Německý jazyk 6. ročník  

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace vedení dialogu, komunikace v různých situacích, aktivní naslouchání 
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Německý jazyk 7. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učite-
le, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a 
reaguje na ně 

 rozumí obsahu promluvy a dokáže rozlišit zásadní informace 
od informací významově nepodstatných 

 rozumí monologu či dialogu s malým počtem neznámých 
výrazů, jejich význam dokáže odhadnout 

 rozumí přiměřeně obtížným souvislým sdělením i konverzaci 
dvou a více osob 

 udrží pozornost nutnou pro porozumění obsahu sdělení 

 stručně sdělí obsah přiměřeně obtížných promluv na téma 
rodina, škola, já, volný čas a zájmy 

 pozornost při poslechu 

 dialog 

 témata – já, škola, volný čas a zájmy, přátelé, rodina 

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných té-
mat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých posle-
chových textech týkajících se každodenních témat 

 

MLUVENÍ 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů  sestaví jednoduché sdělení a odpověď na ně 

 ústěn vyjádří svůj názor, zážitky, dojmy a přání, sestaví krát-
kou zprávu či sdělení na zadané nebo zvolené téma 

 prezentuje německé říkanky, básničky, písničky a jiné texty 

 shrne základní poznatky o Německu, Rakousku a Švýcarsku 

 řeší jednoduché situace související se seznamováním, se zahá-
jením, vedením a ukončením rozhovoru (i telefonického) a se 
získáváním a poskytováním základních místních, časových i 
jiných informací  

 dialogy našich i rodilých mluvčích (s postupně přiměřeně 
rostoucí náročností jazykových projevů) 

 telefonování 

 komunikace na internetu 

 témata – domov, rodina, přátelé, škola, školní pomůcky, 
činnost ve škole, volný čas, zájmy 

 řešení komunikačních situací (pozdrav, blahopřání, před-
stavení se, sdělení dojmu, přání) 

 popis osoby a věcí 

 zpráva 

 nejdůležitější zeměpisné údaje německy mluvících zemí 

 minulý čas 

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informa-
ce týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky 
pokládá 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům 

 čte nahlas plynule, foneticky správně a s porozuměním jed-
noduché texty na téma já, škola, zájmy a volný čas, rodina 

 vyhledá v textu informace o Německu, Rakousku a Švýcarsku 

 používá slovníky 

 stručně sdělí obsah přiměřeně obtížného textu na témata pro-
bíraná ve výuce 

 udrží pozornost nutnou pro porozumění obsahu sdělení 

 čtení s porozuměním (tiché i hlasité) 

 slovní zásoba a práce se slovníkem 

 práce s autentickými informacemi na internetu a 
v časopisech 

 témata – já, škola, volný čas a zájmy, přátelé, rodina, ně-
mecky mluvící země, význačné osobnosti 

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se 
vztahují k běžným tématům 

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména 
pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm po-
žadovanou informaci 
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Německý jazyk 7. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

PSANÍ 

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samot-
ného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat 

 sestaví jednoduché sdělení a odpověď na ně 

 písemně vyjádří svůj názor, zážitky, dojmy a přání, sestaví 
krátkou zprávu či sdělení na zadané nebo zvolené téma 

 prezentuje německé říkanky, básničky, písničky a jiné texty 

 zvládá základy písemného projevu 

 písemně sestaví jednoduché sdělení (pozdrav, blahopřání, 
představí se), jednoduchou zprávu 

 shrne základní poznatky o Německu, Rakousku a Švýcarsku 

 sestavení textu jednoduchého dopisu a odpověď na něj 

 témata – domov, rodina, přátelé, škola, školní pomůcky, 
činnost ve škole, volný čas, zájmy 

 popis osoby a věcí 

 zpráva 

 nejdůležitější zeměpisné údaje německy mluvících zemí 

 minulý čas 

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

 

Německý jazyk 7. ročník  Německý jazyk 7. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  čtenářská gramotnost 

 zeměpis 

 výchova k občanství 

Komunikace vedení dialogu, komunikace v různých situacích, aktivní naslouchání 

VÝCHOVA V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá zážitky a zkušenosti z Evropy   

Objevujeme Evropu a svět životní styl, zvyky a tradice národů Evropy   

Jsme Evropané   
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Německý jazyk 8. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učite-
le, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a 
reaguje na ně 

 rozumí obsahu promluvy a dokáže rozlišit zásadní informace 
od informací významově nepodstatných 

 rozumí monologu či dialogu s malým počtem neznámých 
výrazů, jejich význam dokáže odhadnout 

 rozumí přiměřeně obtížným souvislým sdělením i konverzaci 
dvou a více osob 

 témata – vysněný dům, denní program, rozvrh dne, sport, 
záliby, potraviny, jídelníček, význačné osobnosti 

 autentické nahrávky komunikace v němčině 

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných té-
mat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých posle-
chových textech týkajících se každodenních témat 

 

MLUVENÍ 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů  ústně vyjádří svůj názor, zážitky, dojmy a přání 

 sestaví krátkou zprávu či sdělení na zadané nebo zvolené 
téma 

 orientuje se v základních názvech potravin 

 správně používá základní mluvnické časy v mluveném proje-
vu 

 vede účinnou komunikaci v situacích souvisejících se životem 
v rodině, ve škole a běžných každodenních situacích 

 běžně užívá jednoduché obraty (svolení, odmítnutí, radost, 
politování, omluva, prosba, žádost, výzva, pozvání a reakce 
na pozvání, blahopřání) 

 témata – vysněný dům, denní program, rozvrh dne, sport, 
záliby, potraviny, jídelníček, události, povolání 

 dialog v něžných každodenních situacích (představení se, 
omluva, žádost, poděkování, rozloučení) 

 mluvnický čas budoucí, minulý složený a préteritum 

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informa-
ce týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky 
pokládá 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména 
pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm po-
žadovanou informaci 

 vyhledává informace v autentických textech podle zadání 

 neznámá slova odvozuje z kontextu, anebo vyhledá jejich 
význam ve výkladovém slovníku 

 stručně reprodukuje obsah daného textu, odpoví na otázky 

 přečte více než čtyřmístná čísla 

 čtení s porozuměním 

 rozšiřování slovní zásoby 

 témata – zdravý životní styl, potraviny, německé osobnosti 

 

PSANÍ 

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samot-
ného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat 

 písemně vyjádří svůj názor, zážitky, dojmy a přání 

 sestaví krátkou zprávu či sdělení na zadané nebo zvolené 
téma 

 sestaví jídelníček pro svou vysněnou restauraci a představí ho 
svým spolužákům, zpracuje jednoduchou reklamu na restau-

 líčení, zpráva, dopis, pozvánka, jídelníček 

 mluvnický čas budoucí, minulý složený a préteritum 

 témata – potraviny, události, povolání 

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 
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Německý jazyk 8. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

raci podle autentického vzoru 

 orientuje se v základních názvech potravin 

 správně používá základní mluvnické časy v písemném proje-
vu 

 

 

Německý jazyk 8. ročník  Německý jazyk 8. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  výchova k občanství 

 dějepis 

 výchova ke zdraví 

 zeměpis 

Komunikace vedení dialogu, komunikace v různých situacích, aktivní naslouchání 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, zvyky a tradice 
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Německý jazyk 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých posle-
chových textech týkajících se každodenních témat 

 postihne hlavní smysl sdělení v nahrávce dialogu nebo pro-
mluvy na různá témata 

 porozumí úryvkům autentických textů převážně informativ-
ního charakteru 

 běžně používá cizojazyčné slovníky a jazykové příručky 

 orientuje se v základních zeměpisných reáliích 

 se dokáže podle instrukcí dopravit na určené místo v okolí 
školy 

 témata – příroda, počasí, cestování a turistika, životní pro-
středí, doprava, reálie SRN, Rakouska, Lucemburska, Švý-
carska a České republiky, části lidského těla 

 

MLUVENÍ 

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informa-
ce týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 

  nakreslí postavu a popíše části jejího těla 

 odpoví na otázky týkající se lidského těla 

 formuluje otázky na zjištění ceny dopravy a ubytování 

 se zeptá, když nerozumí instrukci 

 připraví si fiktivní rozhovor, ve kterém si objedná místo 
v hotelu, zjistí cenu ubytování a služby poskytované hotelem 

 popis lidského těla 

 slovní zásoba 

 získávání informací ústní formou 

 mluvení s oporou o obrázek (prezentace) 

 témata – naslouchání a jednání podle instrukcí, otázky, ve-
dení dialogu, plánování dovolené, cestování, hotel, telefo-
nický rozhovor ke zjištění informací 

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky 
pokládá 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům 

 postihne hlavní smysl sdělení v autentickém textu v časopise 
nebo internetu na téma turistika, doprava, SRN nebo lidské 
tělo 

 porozumí úryvkům autentických textů převážně informativ-
ního charakteru (zpráva, oznámení, reportáž) 

 běžně používá cizojazyčné slovníky a jazykové příručky 

 orientuje se v základních zeměpisných reáliích německoja-
zyčných oblastí a České republiky 

 volná reprodukce přečteného nebo vyslechnutého textu (re-
portáž, zpráva, oznámení, inzerce) 

 témata – reálie Srn, Rakouska, Lucemburska, Švýcarska a 
České republiky, turistika, doprava, části lidského těla 

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se 
vztahují k běžným tématům 

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména 
pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm po-
žadovanou informaci 

 

PSANÍ 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  nakreslí postavu a popíše části jejího těla 

 odpoví na otázky týkající se lidského těla 

 formuluje otázky na zjištění ceny dopravy a ubytování 

 vyplní formulář o své osobě, zájmech, schopnostech a jazyko-
vých dovednostech 

 popis lidského těla 

 slovní zásoba 

 získávání informací písemnou formou 
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samot-
ného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat 
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Německý jazyk 9. ročník  Německý jazyk 9. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 zeměpis 

 přírodopis 

 výchova k občanství 

 výchova ke zdraví 

 člověk a svět práce 

Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  

Multikulturalita komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem   

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA   

Lidské aktivity a problémy životního prostředí   
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5.4 Matematika 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

4 4 4 5 5 4 4 4 4 38 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu Matematika 

Oblast Matematika a její aplikace 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Obsahové vymezení 

Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP ZV. 

Na 1. stupni ZŠ předmět zprostředkovává svým obsahem propojení matematických dovedností a vědomostí s reálnými situacemi v praktickém životě 
a umožňuje tak získávat základní matematickou gramotnost. Předmět je zaměřen na získávání a rozvoj dovedností a vědomostí potřebných pro urče-
ní číselných údajů praktickými činnostmi, znázorněním, orientací na číselné ose, měřením, výpočtem, odhadováním a zaokrouhlováním. Výuka klade 
důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. 

Důležitou součástí matematiky na 1. stupni je i geometrie, při níž žáci hledají podobnosti a odlišnosti tvarů kolem nás, určují a znázorňují geometrické 
tvary, geometricky modelují reálné situace, učí se porovnávat, odhadovat a měřit, uvědomují si vzájemnou polohu objektů v rovině. 

Na 2. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na obsah 1. stupně, poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém 
životě a vytváří předpoklady pro úspěšné uplatnění ve většině oborů. Matematika rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, 
tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku. Současně přispívá k vytváření určitých rysů žákovy osobnosti, jako je soustředěnost, přes-
nost, vytrvalost, důslednost, pracovitost, kritičnost. 

Žáci zdokonalují v matematice svůj grafický projev, ale i matematické vyjadřování, učí se využívat prostředky výpočetní techniky. 

Časové a organizační vymezení 

Matematika je v 1. a 2. ročníku vyučována 4 hodiny týdně, ve 3., 4. a 5. ročníku 5 hodin týdně. Výuka matematiky je tedy posílena o 1 disponibilní 
hodinu z časové dotace na 1. stupni. Od 6. do 9. ročníku je vyučována 4 hodiny týdně. Výuka probíhá v běžných třídách, ale i v počítačové učebně či 
v učebně s interaktivní tabulí. 

Integrace předmětů Matematika a její aplikace 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na 
úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

Rozvíjíme paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců, pojmů a vztahů. 

Podporujeme rozvoj logického a abstraktního myšlení žáků, zejména zařazováním problémových úkolů, logických úloh, matematických hádanek, 
apod.  

Učíme žáky pracovat s vlastní chybou. 

Učíme žáky provádět rozbory a zápisy při řešení úloh, orientovat se v různých typech grafů, tabulek. 

Kompetence k řešení problémů: 

Učíme žáky pracovat s vlastní chybou. 

Předkládáme žákům úlohy vedoucí k samostatnému uvažování a řešení problémů, učíme je rozpoznat problém, naplánovat způsob řešení, vyhledat 
informace vhodné k vyřešení problému, odhadnout výsledek. 

Učíme žáky objevovat různé varianty řešení úloh, vybrat efektivní způsob řešení, vyhodnotit správnost výsledku. 
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Kompetence komunikativní: 

Podporujeme u žáků výstižný, souvislý, kultivovaný projev, srozumitelné vyjadřování myšlenek a vyjadřování v logickém sledu. 

Učíme žáky provádět rozbory a zápisy při řešení úloh, orientovat se v různých typech grafů, tabulek. 

Zařazením skupinové práce vedeme žáky k efektivní spolupráci při řešení složitějších úloh, k dodržování dohodnutých pravidel při práci ve skupině, 
k aktivnímu naslouchání názorů druhých, k zapojení se do diskuse, k obhajobě vlastních názorů. 

Kompetence sociální a personální: 

Podporujeme žáky k samostatnému řešení úlohy odpovídající jeho znalostem, a tím podporujeme rozvoj důvěry ve vlastní schopnosti. 

Zařazením skupinové práce vedeme žáky k efektivní spolupráci při řešení složitějších úloh, k dodržování dohodnutých pravidel při práci ve skupině, 
k aktivnímu naslouchání názorů druhých, k zapojení se do diskuse, k obhajobě vlastních názorů. 

Umožňujeme žákům prezentovat výsledky jejich práce a vést žáky k sebehodnocení. 

Kompetence občanské: 

Vedeme žáky k důsledné a zodpovědné domácí přípravě, vyžadujeme dokončení práce v dohodnutých termínech a dohodnuté kvalitě. 

Kompetence pracovní: 

Učíme žáky bezpečně používat rýsovací potřeby a udržovat je v pořádku tak, aby byla zajištěna jejich funkčnost, vedeme žáky ke zdokonalování 
grafického projevu. 

Učíme žáky využívat matematické poznatky a dovednosti v praxi – odhady, měření, porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace. 

Podporujeme rozvoj abstraktního učení manipulací a prací s drobnými předměty, výrobou modelů různých těles z různých materiálů, metodou pře-
kládaného papíru apod. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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Matematika 1. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných si-
tuací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory 
s daným počtem prvků 

 rozumí číslu v různých sémantických i strukturálních mode-
lech 

 numerace v oboru do 5 

 modelování situací v prostředí předmětů, kroků, trojúhelní-
ků, šipek, her s kostkami (náhoda), tvarových modelů čísel, 
neposedů, busů, hadů, schodišť, číselných trojic, sousedů, 
her na obchod, hadích sítí 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, 
užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

 čte, zapisuje a porovnává čísle do 20, užívá a píše vztah rov-
nosti a nerovnosti 

 má vhled do různých reprezentací malých čísel 

 čtení čísel 

 psaní číslic 

 porovnávání čísel 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné 
ose 

 orientuje se na číselné ose, sestrojí číselnou osu v oboru přiro-
zených čísel a intuitivně zakreslí celé záporné číslo 

 rytmus 

 propedeutika číselné osy (krokování, uspořádání podle po-
čtu, velikosti, doplňování počtu a čísel) 

 porovnávání čísel 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace 
s přirozenými čísly 

 používá aditivní triádu také v kontextu  paměťové řešení situací v dynamických prostředích (kroko-
vání, busů, trojúhelníků, neposedů, číselných trojic) 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje 
osvojené početní operace 

 řeší úlohy (i s antisignálem) 

 tvoří analogické úlohy 

 řešení slovních úloh (sémantických, strukturálních) 

 řešení situačních úloh (ve všech prostředích) 

 tvorba úloh 

   

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody 
jednotek času 

 dokáže číst a nastavit celé hodiny 

 zná strukturu týdně 

 má představu věku 

 hodiny 

 týden 

 věk 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického živo-
ta 

 eviduje statické i dynamické situace pomocí ikon, slov, šipek 
a tabulek 

 prostředí busu a krokování 

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel  doplní tabulku, použije ji i jako nástroj organizace souboru 
objektů 

 orientuje se ve schématech 

 doplňování tabulky 

 cesta v grafu, řešení grafu 

   

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich 
reprezentaci 

 vyjádří slovně jednoduchou prostorovou situaci 

 vytvoří a přestaví krychlovou stavbu podle plánu a zazname-
ná těleso v plánu 

 má intuitivní představu tvaru čtverce a trojúhelníku také 
v prostředí sirkových obrazců i origami 

 vyparketuje daný obdélník 

 orientace v prostoru 

 krychlové stavby 

 plán stavby 

 dřívkové tvary 

 papírové tvary (origami) 
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Matematika 1. ročník  Matematika 1. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  český jazyk a literatura (psaní číslic a znaků, orientace na stránce knihy, počet slabik, čtení slovní úlohy 
s porozuměním, vyjádření jednoduché prostorové orientace procházkou po čtvercové síti) 

 člověk a jeho svět (orientace ve svém okolí – cesta ze školy domů) 

Vztah člověka k prostředí náš životní styl (spotřeba věcí v rodině, škole) 
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Matematika 2. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných si-
tuací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory 
s daným počtem prvků 

 žák se orientuje v zápisu desítkové soustavy do 100 

 sčítá a odčítá v oboru do 100 

 získává porozumění pro násobení jednomístným číslem 

 poznává aritmetické operace i vztahy mezi čísly v různých 
jazycích, různých kontextech (sémantických i strukturálních) 

 rozumí slovům polovina, čtvrtina, osmina, třetina, šestina a 
pětina 

 numerace v oboru do 100 

 modelování situací v různých prostředí (autobus, kroková-
ní, kostkové hry, schodiště, Děda Lesoň, součtové trojúhel-
níky, neposedové, sčítací tabulky, hadi, pavučiny, číselné 
trojice, sousedi, číselné tabulky, peníze, výstaviště) 

 násobky 2 - 10 

 propedeutika kmenových zlomků 

 propedeutika dvojkové soustavy 

 ikonický jazyk v celém prostředí Dědy Lesoně 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, 
užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

 čte, zapisuje a porovnává čísla do 100, užívá a píše vztah rov-
nosti a nerovnosti 

 chápe rovnost a nerovnost i v různých sémantických kontex-
tech (délka, obsah, čas, peníze) 

 porovnávání čísel (v početních úlohách, v pravidelnostech, 
ve slovních úlohách) 

 rovnost (prostředí kroků), nerovnost (v prostředí dědy Le-
soně) 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné 
ose 

 porovnává čísla a užívá číselnou osu do 100 k modelování 
adresy, stavu, ale i změny a porovnání 

 pravidelnosti 

 propedeutika číselné osy (prostředí schodišť) 

 propedeutika cyklické adresy (ciferníky) 

 úlohy o věku 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace 
s přirozenými čísly 

 řeší násobení formou opakovaného sčítání 

 dělí v oboru probraných násobilek 

 dělí na části, dělí po částech 

 násobení 

 dělení na části, dělení po částech 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje 
osvojené početní operace 

 umí řešit slovní úlohy na násobení a dělení v oboru násobilek 
(i s antisignálem) a slovní úlohy se dvěma různými početními 
úkony 

 umí tvořit analogické úlohy 

 rozumí kombinatorickému kontextu násobení 

 řešení úloh sémantických (krokování, schodiště, autobus, 
peníze, děda Lesoň) a strukturálních (součtové trojúhelníky, 
pavučiny, sčítací tabulky, barevné trojice, hadi, výstaviště, 
rozklady, sousedi, číselné tabulky, neposedové) a dalších 
slovních úloh 

 kombinatorické situace 

 tvorba slovních úloh 

   

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody 
jednotek času 

 umí číst minuty 

 orientuje se v kalendáři (den, měsíc, rok) 

 hodiny 

 roky 

 kalendář 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického živo-
ta 

 umí evidovat složitější statické i dynamické situace pomocí 
ikon, slov, šipek, tabulky a grafu 

 umí vytvořit z náhodných jevů statistický soubor 

 poznává relační strukturu jisté životní zkušenosti 

 prostředí – krokování, schodiště, autobus, cyklotrasy, Děda 
Lesoň 

 statistika 

 prostředí rodiny 
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Matematika 2. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel  používá tabulku jako nástroj organizace souboru objektů do 
100 

 umí vybrat objekty podle zadaných vlastností, umí třídit sou-
bor objektů 

 umí pracovat s orientovaným a neorientovaným grafem a 
s grafem ohodnoceným 

 doplňování tabulky 

 cesta v grafu, řešení v grafu, tvorba grafu 

 výběr objektu jistých vlastností, třídění 

   

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich 
reprezentaci 

 získává zkušenosti se základními rovinnými útvary a někte-
rými jejich vlastnostmi včetně souměrnosti 

 orientuje se na čtverečkovaném papíru a využívá jej 

 umí pracovat s krychlovými tělesy a umí je zapisovat 

 umí vytvořit síť krychle a vztahu krychle, její síti porozumí 
prostřednictvím metaforického jazyka 

 pozná jednotky délky 1 cm a 1 m, jednotku objemu 1 l 

 má intuitivní představu měření obsahu mřížového čtyřúhel-
níku 

 orientace v rovině (cyklotrasy) 

 krychlové stavby, jejich plány a proces konstrukce krychlo-
vých staveb 

 parkety 

 tvary ze dřívek 

 měření 

 obvod a obsah 

 rovinné útvary 

 geodeska a čtverečkovaný papír 

 střihy na krychle (sítě krychle) 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku 
úsečky 

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary 
v rovině 

 

 

Matematika 2. ročník  Matematika 2. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  český jazyk a literatura (orientace v textu, práce s knihou, čtení s porozuměním, věta 
tázací a oznamovací – odpověď na otázku) Evropa a svět nás zajímá zážitky z návštěv různých zemí, různé časové posuny 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

Vztah člověka k prostředí spotřeba věcí, množství odpadu ve spojení „o více, o méně“  
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Matematika 3. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných si-
tuací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory 
s daným počtem prvků 

 se orientuje v zápisu desítkové soustavy do 1 000 

 sčítá a odčítá v oboru do 1 00 

 získává porozumění pro násobení jednomístným číslem 

 poznává aritmetické operace i vztahy mezi čísly v různých 
jazycích, různých kontextech sémantických i strukturálních 

 rozumí slovům polovin, čtvrtina, osmina, třetina, šestina a 
pětina 

 užívá závorky 

 numerace v oboru do 1 000 

 násobky 

 modelování situací v různých prostředích (rodina, autobus, 
krokování, kostkové hry, schodiště, Děda Lesoň, součtové 
trojúhelníky, neposedové, sčítací tabulky, násobilkové ta-
bulky, hadi, pavučiny, číselné trojice, sousedi, peníze, náso-
bilkové obdélníky, číselné tabulky, výstaviště, cyklotrasy, 
algebrogramy, indické násobení) 

 propedeutika kmenových zlomků 

 propedeutika dvojkové soustavy (bilandské peníze) 

 ikonický jazyk (Děda Lesoň) 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, 
užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

 rozšiřuje počítání v číselném oboru do 1 000 

 zapisuje a čte čísla v oboru do 1 000 

 chápe rovnost a nerovnost i v různých sémantických kontex-
tech (délka, obsah, čas, peníze) 

 porovnávání čísel v početních úlohách, při měření 

 rovnost v prostředí krokování a nerovnost v prostředí Dědy 
Lesoně 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné 
ose 

 porovnává čísla a užívá číselnou osu do 1 000 jak na modelo-
vání adresy, stavu, tak změny i porovnání 

 porovná trojciferná čísla pomocí číselné osy 

 pravidelnosti 

 propedeutika číselné osy 

 úlohy o věku 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace 
s přirozenými čísly 

 dobře se orientuje v situacích s násobením i dělením 

 umí násobit vícemístná čísla a dělit trojmístné číslo jedno-
místným 

 děli v oboru probraných násobilek 

 dělí na části, dělí po částech 

 násobení (násobky) 

 dělení na části a po částech 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje 
osvojené početní operace 

 umí řešit slovní úlohy na násobení a dělení v oboru násobilek 
(i s antisignálem) i slovní úlohy se dvěma různými početními 
výkony 

 umí tvořit analogické úlohy 

 rozumí kombinatorickému kontextu násobení 

 buduje řešitelské strategie (řetězení od konce, vyčerpání všech 
možností, rozklad na podúlohy) 

 řešení úloh sémantických (krokování, schodiště, autobus, 
peníze, Děda Lesoň) a strukturálních (součtové trojúhelní-
ky, pavučiny, sčítací tabulky, číselné tabulky, barevné troji-
ce, hadi, výstaviště, rozklad, sousedé, neposedové, násobil-
kové obdélníky) a dalších slovních úloh 

 kombinatorické situace 

   

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody 
jednotek času 

 si prohlubuje znalosti o měření času, užívá ciferník i jako 
stupnici 

 hodiny, kalendář včetně úloh o věku 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického živo-
ta 

 umí evidovat složitější statické i dynamické situace pomocí 
ikon, slov, šipek, tabulky a grafu 

 prostředí – krokování, autobus, cyklotrasy, Děda Lesoň, 
rodina 



Naše zelená škola – domov myšlenek, poznání a kamarádů 

 
77 

Matematika 3. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

 umí z náhodných jevů tvořit statistický soubor 

 pracuje s daty, eviduje je tabulkou i grafem, organizuje sou-
bor dat 

 nabývá vhledu do statistického souboru 

 vytváří (ne)orientovaný graf, grupuje 

 propedeutika statistiky 

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel  používá tabulku jako nástroj organizace souboru objektů do 
1 000 

 pozná některé obecné jevy z kombinatoriky, pravděpodob-
nosti, statistiky, z pravidelností a závislostí 

 doplňování tabulky (autobus) 

 cesta v grafu (výstaviště), řešení grafu (pavučiny), tvorba gra-
fu 

 výběr objektu jistých vlastností, třídění 

   

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich 
reprezentaci 

 umí pracovat s krychlovými tělesy ve třech různých jazycích 

 pozná různé trojúhelníky a čtyřúhelníky (i nekonvexní), 
kružnici, kvádr, hranol, jehlan, válec, kužel a kouli 

 zná pojem vrchol, hrana, stěna, úhlopříčka, střed, obvod, po-
vrch, obsah, objem a vlastnosti (rovinná souměrnost) 

 umí narýsovat rovinné útvary 

 seznamuje se s relací kolmost a rovnoběžnost v rovině 
i v prostoru (modeluje) 

 využívá čtverečkovaného papíru, jazyka šipek k propedeutice 
souřadnic v rovině 

 rovinné útvary 

 geodeska a čtverečkovaný papír, mřížový bod 

 orientace v rovině v prostředí cyklotras 

 krychlové stavby, jejich lán a proces konstrukce 

 parkety 

 dřívkové tvary 

 měření 

 obvod a obsah 

 střihy na krychli (sítě krychle) 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku 
úsečky 

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary 
v rovině 

 

 

Matematika 3. ročník  Matematika 3. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  český jazyk a literatura (orientace v textu, práce s knihou, křížovky – 
sloupec, řádek, stylizace a reprodukce odpovědi, významová stránka 
slov, čtení s porozuměním, druhy slov, dějová posloupnost) 

Evropa a svět nás zajímá zážitky z cestování po Evropě, cestujeme letadlem, vla-
kem, lodí, autobusem 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

Vztah člověka k prostředí náš životní styl - spotřeba energie ve vztahu „o více, 
o méně, xkrát více, xkrát méně“ 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení tabulka cen z reklamních letáků  
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Matematika 4. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání komu-
tativnost a asociativnost sčítání a násobení 

 počítá (sčítá, odčítá, násobí, porovnává a zaokrouhluje) 
v číselném oboru do 1 000 000 

 využívá početní operace k modelování sémantických situací 

 umí řešit vizualizované úlohy se zlomky typu 1/n pro malá n 

 nabývá zkušenosti s pojmem parametr 

 numerace v oboru do 1 000 000 

 pořadí početních operací 

 modelování situací v prostředích sémantických (autobus, 
krokování a schody, děda Lesoň, peníze, Biland, výstaviště) 
a strukturálních (stovková tabulka, hadi a pavučiny) 

 kmenové zlomky v kontextu části (počtu, veličiny včetně 
času, úsečky, rovinného obrazce) 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru přiroze-
ných čísel 

 buduje procept vícemístných přirozených čísel a operací 
s nimi 

 dělí dvoumístným číslem (se zbytkem) 

 má vytvořenou představu záporného čísla jako adresy 

 umí účelně propojovat písemné i pamětné počítání 
(i s použitím kalkulačky) 

 seznamuje se s jazykem písmen 

 pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení 

 písemné odčítání obvyklým i modifikovaným způsobem, 
písemné násobení obvyklým i indickým způsobem 

 písemné dělení dvoumístným číslem (se zbytkem) 

 pohyb po číselné ose (propedeutika záporných čísel) 

 algebrogramy, hadi, pavučiny 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a 
kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených 
čísel 

 provádí složitější operace na číselné ose (zahušťování, zvětšo-
vání, zmenšování, fragmentace, změna měřítka) 

 nabývá zkušenosti relací na zlomcích a operace se zlomky 

 porovnávání čísel v různých prostředích 

 číselné řady 

 zaokrouhlování 

 měření a zaokrouhlování získaných údajů 

 číselné rytmy a pravidelnosti 

 sémantické modely čísel osy (horizontální i vertikální) 

 trojí role čísla na číselné ose (adresa, změna, vzdálenost) 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené po-
četní operace v celém oboru přirozených čísel 

 řeší slovní úlohy (i dynamické) včetně úloh s antisignálem 

 umí tvořit analogické úlohy 

 rozumí kombinatorickému pojetí násobení 

 využití aritmetických operací k modelování situací a proce-
sů v prostředích sémantických (autobus, krokování a scho-
dy, děda Lesoň, peníze, Biland) a strukturálních (součtové 
trojúhelníky, násobilkové obdélníky, hadi a pavučiny, stov-
ková tabulka, sčítací tabulky, neposedové, algebrogramy, 
sousedé, číselné trojice, číselná kouzla) 

 kombinatorické situace 

   

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data  používá tabulky a grafy k modelování a řešení různých situa-
cí 

 tvoří obdobné úlohy 

 pracuje s daty (umí z náhodných jevů tvořit statistický sou-
bor, eviduje soubor dat a organizuje je tabulkou i grafem) 

 nabývá vhled do statistického souboru 

 závislosti v různých prostředích aritmetických sémantic-
kých (autobus, krokování a schody, děda Lesoň, peníze, Bi-
land, cyklotrasy a autobusové linky, výstaviště, rodina), 
strukturálních (součtové trojúhelníky, násobilkové obdélní-
ky, hadi a pavučiny, stovková tabulka, sčítací tabulky, alge-
brogramy, sousedé, číselné trojice, číselné řady, číselná 
kouzla) a geometrických (cesty po čtvercové mříži, mřížové 
i nemřížové objekty, parkety, dřívka, krychlové stavby a 
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Matematika 4. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

krychlová tělesa) 

 propedeutika statistiky a pravděpodobnosti 

 práce s parametrem 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy  rozvíjí si algoritmické myšlení 

 rozumí jednoduchým kombinatorickým a pravděpodobnost-
ním situacím 

 evidence souboru dat tabulkou 

 doplňování scházejících údajů do strukturované tabulky 
(autobus, stovková tabulka) 

 využití tabulky k porozumění pravděpodobnostních jevů 

 diagramy různých typů (vývojové, výstaviště, cyklostezky, 
pavučiny) 

 organizační principy 

   

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtve-
rec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché 
konstrukce 

 rozšiřuje zkušenosti s dalšími rovinnými útvary (úhel, nekon-
vexní mnohoúhelník) a tělesy i v prostředí čtverečkovaného 
papíru 

 umí sestrojit rovinné i prostorové útvary daných vlastností 
(jednoduché konstrukce) 

 aktivně používá některé geometrické jazyky 

 rovinné útvary (čtverec, obdélník, čtyřúhelník, pěti- a šesti-
úhelník, trojúhelník – rovnoramenný, rovnostranný, pravo-
úhlý, kruh a kružnice) 

 šipkový zápis rovinného útvaru 

 chirurgie 

 sova 

 krychlové stavby, jejich plány, půdorys a nárys, proces kon-
strukce a přestavby 

 koule, kužel, válec, kvádr, jehlan 

 sítě těles 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené 
čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 

 získává zkušenosti s měřením v geometrii včetně některých 
jednotek 

 pozná různé jednoduché mnohoúhelníky 

 měření a poměřování 

 evidence údajů 

 kmenové zlomky v kontextu (úsečky rovinného obrazce) 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice  rozvíjí představy o kolmosti, rovnoběžnosti, shodnosti, po-
dobnosti, posunutí, otočení 

 seznamuje se s relací kolmost a rovnoběžnost v rovině 
i v prostoru (modeluje) 

 vzájemná poloha dvou přímek 

 popis konstrukce kolmic a rovnoběžek 

 konstrukce čtverce a obdélníku pomocí jejich úhlopříček 

 reprezentace úhlů pomocí hodin 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá 
základní jednotky obsahu 

 rozvíjí představy o obvodu, obsahu a objemu prostřednictvím 
čtvercové sítě 

 prohlubuje své zkušenosti s analýzou a syntézou skupiny 
rovinných útvarů 

 uvědoměle pracuje s jednotkami 

 parkety, dřívková geometrie 

 geodeska a čtverečkovaný papír, mřížový útvar 

 určování obsahu útvaru metodou rámování 

 měření (obvod, obsah, objem) 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché 
osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru pře-
kládáním papíru 

 rozvíjí představy o středové i osové souměrnosti 

 využívá čtverečkovaného papíru, jazyka šipek k propedeutice 
souřadnic v rovině 

 středová i osová souměrnost 

 symetrie v různých geometrických prostředích (výstaviště, 
cesty, mřížové i nemřížové objekty, parkety, dřívka, krych-
lové stavby a krychlová tělesa) 
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RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

   

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a pro-
blémy, jejichž řešení je do značné míry závislé na obvyklých 
postupech a algoritmech školské matematiky 

 ovládá některé řešitelské strategie (pokus-omyl, řetězení od 
konce, vyčerpání všech možností, rozklad na podúlohy, sim-
plifikace) 

 objevuje zákonitosti jako cestu k urychlení řešení úlohy 

 úlohy v  prostředích sémantických (autobus, krokování a 
schody, děda Lesoň, peníze, Biland, výstaviště, rodina), 
strukturálních (součtové trojúhelníky, násobilkové obdélní-
ky, hadi a pavučiny, stovková tabulka, sčítací tabulky, alge-
brogramy, sousedé, číselné trojice, číselné řady, číselná 
kouzla) a geometrických (parkety, dřívka) 

 

 

Matematika 4. ročník  Matematika 4. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 český jazyk a literatura (správný zápis slovních úloh, stylizace a repro-

dukce odpovědi, čtení s porozuměním, dějová posloupnost) 

 anglický jazyk (zápis hodin, dnů, měsíců a roků) 

 zapojení se do matematické soutěže Klokan 

 zapojení se do soutěže Malý génius 

Rozvoj schopností poznávání cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů 

Kooperace a kompetice skupinové práce žáků – předávání si úsudků 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět sběr údajů o teplotě, počtu obyvatel apod. (porovnávání) 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

Vztah člověka k prostředí Slivenec – využití přírodních zdrojů k porovnávání „vícekrát, méněkrát“  
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Matematika 5. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru přiroze-
ných čísel 

 čte a zapisuje čísla v daném oboru 

 počítá po milionech, používá rozvinutý zápis čísla v desítkové 
soustavě 

 porovnává čísla a znázorní je na číselné ose a jejich úsecích 

 písemně sčítá dvě, tři a čtyři přirozená čísla 

 písemně násobí až čtyřciferným činitelem 

 písemně dělí jednociferným nebo dvojciferným činitelem 

 účelově propojuje písemné i pamětné počítání s využitím 
kalkulátoru 

 číselný obor 0 – miliarda 

 písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a 
kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených 
čísel 

 zaokrouhluje přirozená čísla na miliony 

 provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací 
v daném oboru 

 provádí kontrolu výpočtu pomocí kalkulátoru 

 zaokrouhlování 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené po-
četní operace v celém oboru přirozených čísel 

 řeší a tvoří slovní úlohy z praktického života s využitím ma-
tematické reálné situace 

 řešení problémů (zápis, grafické znázornění, stanovení ře-
šení, odhad, kontrola výsledku, posouzení reálného výsled-
ku, formulace odpovědi) 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě 
zlomku 

 vyjádří setinu a desetinu zlomkem  zlomky se jmenovatelem 10, 100 a 1000 

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmeno-
vatelem v oboru kladných čísel 

 porovná, sčítá a odčítá zlomky se jmenovatelem 10 a 100 

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné 
ose desetinné číslo dané hodnoty 

 přečte a zapíše desetinné číslo v řádu desetin a setin a zobrazí 
je na číselné ose 

 zaokrouhlí desetinné číslo 

 porovnává desetinná čísla 

 písemně sečte a odečte desetinná čísla v řádu setin a desetin 

 užívá desetinné číslo v praktických situacích 

 násobí a dělí desetinné číslo desítkou a stovkou 

 desetinná čísla 

 desetinná čárka 

 početní výkony s desetinnými čísly 

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-“ pro zápis celého 
záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose 

 má vytvořenou představu záporného čísla  pohyb po číselné ose včetně záporných čísel 

   

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data  vybírá z textu data podle zadaného kritéria  statistické údaje a jejich reprezentace 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy  zjistí požadované údaje z kruhového diagramu, ve kterém 
nejsou k popisu použita procenta 

 kruhový diagram 

 finanční produkty (úspory) 
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RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtve-
rec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché 
konstrukce 

 při konstrukci rovinných útvarů využívá elementární geome-
trické konstrukce a základní vlastnosti těchto útvarů 

 konstrukce čtverce a obdélníku 

 konstrukce pravoúhlého, rovnostranného a rovnoramenné-
ho trojúhelníku 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice  sestrojí k dané přímce rovnoběžku a komici vedoucí daným 
bodem pomocí trojúhelníku s ryskou 

 konstrukce rovnoběžky a kolmice daným bodem 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá 
základní jednotky obsahu 

 určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného obrazce, který je 
tvořen čtverci, obdélníky, trojúhelníky a obsahy porovná 

 složené obrazce ve čtvercové síti 

   

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a pro-
blémy, jejichž řešení je do značné míry závislé na obvyklých 
postupech a algoritmech školské matematiky 

 ovládá některé řešitelské strategie, v průběhu řešení nestan-
dardních úloh objevuje zákonitosti a využívá je 

 magické čtverce, pyramidy, sudoku 

 

 

Matematika 5. ročník  Matematika 5. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 český jazyk a literatura (správný zápis slovních úloh, stylizace 

a reprodukce odpovědi, čtení s porozuměním) 

 anglický jazyk (aplikace jednoduchých početních operací 
v oboru přirozených čísel, porovnávání větší, menší, porov-
návání některých statistických údajů v anglicky mluvících 
zemích) 

Rozvoj schopností poznávání cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, kreativita 
v řešení problémů 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí naše obec, náš životní styl, energie, odpady – pochopení ekolo-
gického chování 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA   

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Interpretace vztahů mediálních sdělení a reality   
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Matematika 6. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racio-
nálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a od-
mocninu 

 objasní pojem desetinné číslo, doloží příklady z praxe 

 přečte a zapíše desetinná čísla, zobrazí je na číselně ose 

 porovná a zaokrouhlí desetinná čísla, písemně je sečte, odečte, 
vynásobí a vydělí (jednodušší příklady zpaměti) 

 vyřeší jednoduché praktické slovní úlohy 

 převede jednotky délky a hmotnosti v oboru desetinných čísel 

 umí použít znaky dělitelnosti přirozených čísel 

 rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené 

 rozloží číslo na součin prvočísel 

 určí násobky a dělitele přirozeného čísla, nejmenší společný 
násobek, největší společný dělitel 

 řeší slovní úlohy s využitím dělitelnosti 

 desetinná čísla 

 dělitelnost přirozených čísel 

M-9-1-02 zaokrouhluje a prování odhady s danou přesností, 
účelně využívá kalkulátor 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace 
s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí 
mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomo-
cí vzorců a vytýkáním 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát 
v oboru celých a racionálních čísel 

   

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data  zapíše, utřídí a použije data z tabulky, z grafu 

 rozumí jízdním řádům 

 zpracování dat 

M-9-2-02 porovnává soubory dat 

   

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlast-
nosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jedno-
duchých praktických problémů; využívá potřebnou mate-
matickou symboliku 

 popíše úhel, narýsuje a změří úhloměrem velikost daného 
úhlu ve stupních 

 rozliší druhy úhlů, sestrojí osu úhlu 

 sečte a odečte dvojici úhlů (ve stupních a minutách) 

 sestrojí pravidelný šestiúhelník, osmiúhelník 

 znázorní a správně užívá základní pojmy (strana, výška, 
vnitřní úhly trojúhelníku) 

 určí součet úhlů v trojúhelníku 

 sestrojí trojúhelník ze tří stran 

 určí, zda trojúhelník lze sestrojit užitím trojúhelníkové nerov-
nosti 

 znázorní různé druhy trojúhelníků a zná jejich vlastnosti 

 určí vlastnosti útvarů v osové a středové souměrnosti, sestrojí 
obraz geometrického útvaru v osové a středové souměrnosti a 
rozpozná útvary souměrné podle osy nebo středu souměrnos-
ti 

 určí jednotky obvodu, obsahu a objemu, převádí tyto jednot-
ky 

 úhel a jeho velikost 

 trojúhelník 

 podobnost trojúhelníků 

 osová a středová souměrnost 

 povrch a objem krychle a kvádru M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shod-
nosti a podobnosti trojúhelníků 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve stře-
dové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný 
útvar 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary 
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy a vy-
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Matematika 6. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

užitím osvojeného matematického aparátu  vysvětlí význam povrchu a objemu tělesa 

 načrtne a narýsuje sít tělesa, těleso vymodeluje 

 odhadne a vypočítá povrch a objem kvádru, krychle 

 vyřeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům obsahů útvarů a 
povrchů těles, objemů těles, stran obrazců, hran těles 

 

 

Matematika 6. ročník  Matematika 6. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  zeměpis 

 fyzika 

 chemie 

 přírodopis 

 dějepis 

 český jazyk a literatura 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané kořeny evropské civilizace 
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Matematika 7. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racio-
nálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a od-
mocninu 

 rozliší kladná a záporná čísla a znázorní je na číselné ose 

 rozpozná navzájem opačná čísla a určí absolutní hodnotu 

 provádí základní početní operace s celými čísly a tyto operace 
aplikuje v řešení slovních úloh 

 vyjádří část celku zlomkem 

 rozšíří a zkrátí zlomek, uvede jej na základní tvar či na smíše-
né číslo, převádí zlomky na desetinná a smíšená čísla a nao-
pak 

 zobrazí racionální čísla na číselné ose, porovná racionální čísla 

 upraví složený zlomek, provádí základní početní operace se 
zlomky 

 řeší slovní úlohy 

 vysvětlí pojem procento promile, počet procent, základ, pro-
centová část 

 používá k výpočtům procent trojčlenku 

 celá čísla 

 racionální čísla 

 procenta 

M-9-1-02 zaokrouhluje a prování odhady s danou přesností, 
účelně využívá kalkulátor 

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že 
procentová část je větší než celek) 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace 
s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí 
mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomo-
cí vzorců a vytýkáním 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát 
v oboru celých a racionálních čísel 

   

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

M-9-2-02 porovnává soubory dat  vyjádří poměr mezi danými hodnotami 

 vysvětlí a využívá měřítko plánů a map 

 rozpozná přímou a nepřímou úměrnost 

 využívá trojčlenku při řešení slovních úloh 

 sestaví tabulku, vzorec a sestrojí graf přímé a nepřímé úměr-
nosti 

 poměr, přímá a nepřímá úměrnost 

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace 
s využitím funkčních vztahů 

   

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary  pozná shodné útvary 

 objasní věty o shodnosti trojúhelníků 

 vypočítá obvod a obsah trojúhelníku 

 rozliší jednotlivé druhy čtyřúhelníků a popíše jejich vlastnosti 

 narýsuje čtyřúhelník a vypočítá jeho obvod a obsah 

 rozezná a pojmenuje hranol, načrtne a narýsuje síť hranolu, 
vypočte povrch a objem hranolu 

 trojúhelník, mnohoúhelníky 

 hranoly M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shod-
nosti a podobnosti trojúhelníků 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve stře-
dové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný 
útvar 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary 
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 
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Matematika 7. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 

 

 

Matematika 7. ročník  Matematika 7. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  zeměpis 

 fyzika 

 chemie 

 přírodopis 

 dějepis 

 výchova k občanství (finanční a spotřebitelská gramotnost) 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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Matematika 8. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a racio-
nálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a od-
mocninu 

 určí druhou a třetí mocninu a odmocninu výpočtem, pomocí 
tabulek, kalkulačky a užívá ji ve výpočtech 

 zapíše desetinné číslo ve tvaru a.10 

 vysvětlí pojmy číselný výraz, jednočlen, mnohočlen 

 určí hodnotu číselného výrazu 

 provádí základní početní operace s mnohočleny, rozkládá 
výraz na součin pomocí vzorců a vytýkáním 

 vyřeší rovnici pomocí ekvivalentních úprav včetně zkoušky, 
řeší slovní úlohy s využitím znalostí rovnic 

 vyjádří neznámou ve vzorci 

 mocniny a odmocniny 

 výraz 

 lineární rovnice 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření 
vztahu celek – část (přirozeným číslem, poměrem, zlom-
kem, desetinným číslem, procentem) 

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené 
poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že 
procentová část je větší než celek) 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace 
s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí 
mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomo-
cí vzorců a vytýkáním 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a 
jejich soustav 

   

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data  vysvětlí základní pojmy ze statistiky 

 vypočítá aritmetický průměr 

 provádí statistická šetření 

 čte, sestavuje a vyhodnocuje tabulky a grafy, sestrojí je 

 statistika 

 zpracování dat M-9-2-02 porovnává soubory dat 

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace 
s využitím funkčních vztahů 

   

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlast-
nosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jedno-
duchých praktických problémů; využívá potřebnou mate-
matickou symboliku 

 vysvětlí Pythagorovu větu 

 vypočítá třetí stranu pravoúhlého trojúhelníku a své znalosti 
aplikuje při řešení praktických úloh 

 vysvětlí rozdíl mezi kruhem a kružnicí, poloměrem a průmě-
rem 

 určí vzájemnou polohu přímky a kružnice, dvou kružnic 

 vypočítá obvod a obsah kruhu 

 načrtne a narýsuje síť válce, vypočítá povrch a objem válce 

 řeší slovní úlohy 

 Pythagorova věta 

 kruh, kružnic a válec 

 konstrukční úlohy 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních 
rovinných útvarů 

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané vlast-
nosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepo-
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Matematika 8. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

lohových konstrukčních úloh  zjistí množinu všech bodů dané vlastnosti, určí vzdálenosti 
bodu od přímky 

 využívá vztahů mezi geometrickými útvary k řešení kon-
strukčních úloh 

 aplikuje Thaletovu větu 

 správně zapíše konstrukční postup s použitím matematické 
symboliky 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve stře-
dové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný 
útvar 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy a vy-
užitím osvojeného matematického aparátu 

 

 

Matematika 8. ročník  Matematika 8. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  zeměpis 

 fyzika 

 chemie 

 přírodopis 

 dějepis 

 český jazyk a literatura 

 výchova k občanství (finanční a spotřebitelská gramotnost) 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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Matematika 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace 
s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí 
mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomo-
cí vzorců a vytýkáním 

 stanoví podmínky lomeného výrazu 

 krátí a rozšiřuje lomené výrazy 

 sčítá a odčítá lomené výrazy, rozliší zlomek a lomený výraz 

 násobí a dělí lomené výrazy 

 počítá se složenými lomenými výrazy 

 vyřeší rovnice se zlomky, se závorkami pomocí základních 
ekvivalentních úprav 

 vyřeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými 
(metoda sčítací a dosazovací) 

 vyřeší slovní úlohy pomocí lineární rovnice nebo soustavy 
lineárních rovnic 

 lomené výrazy 

 lineární rovnice, soustavy lineárních rovnic 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a 
jejich soustav 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát 
v oboru celých a racionálních čísel 

   

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem  rozezná funkční vztah od jiných vztahů 

 vysvětlí pojem lineární funkce, přímá a nepřímá úměrnost, 
kvadratická funkce, vyjádří danou funkci tabulkou, rovnicí 
i grafem a použije funkci při řešení úloh z praxe 

 definuje funkce sin, tg, cos v pravoúhlém trojúhelníku 

 určuje hodnoty funkcí pomocí tabulek a kalkulačky 

 funkce (lineární a goniometrické) 

 slovní úlohy a aplikace funkcí M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace 
s využitím funkčních vztahů 

   

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlast-
nosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jedno-
duchých praktických problémů; využívá potřebnou mate-
matickou symboliku 

 rozliší shodné a podobné útvary 

 aplikuje věty o podobnosti trojúhelníků v početních a kon-
strukčních úlohách 

 rozliší shodné a podobné útvary 

 vysvětlí základní vlastnosti jehlanu, kužele a koule, načrtne 
tato tělesa, narýsuje síť, vymodeluje těleso 

 vypočítá povrch a objem jehlanu, kužele a koule s užitím 
vzorce 

 řeší slovní úlohy 

 podobnost útvarů v rovině 

 tělesa, konstrukce, objem, povrch 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shod-
nosti a podobnosti trojúhelníků 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary 
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy a vy-
užitím osvojeného matematického aparátu 
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Matematika 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při 
řešení úloh a problému a nalézá různá řešení předkláda-
ných nebo zkoumaných situací 

 vyřeší slovní úlohy z reálného života pomocí lineární rovnice 
nebo soustavy lineárních rovnic 

 využije porozumění funkcím a vztahům mezi daty při řešení 
úloh z praxe 

 řeší slovní úlohy s využitím goniometrických funkcí 

 řeší úlohy z praxe na jednoduché i složené úrokování, vypočí-
tává daň z úroku 

 řešení problémů matematickými nástroji a metodami, úva-
hou, rozborem, hypotézou a ověřením (např. v oblasti fi-
nancí a hospodaření) 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje 
a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických 
a vzdělávacích oblastí 

 

 

Matematika 9. ročník  Matematika 9. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  zeměpis (hydrometeorologie) 

 fyzika 

 chemie 

 přírodopis 

 dějepis 

 český jazyk a literatura 

 výchova k občanství (základy humanitních věd) 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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5.5 Informační a komunikační technologie 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 

   Povinný Povinný Povinný     

 

Název předmětu Informační a komunikační technologie 

Oblast Informační a komunikační technologie 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Obsahové vymezení 

Vyučovací předmět přináší žákům základní poznatky o ICT. Vytváří u žáků základní pracovní návyky a pomáhá rozvíjet jejich komunikační doved-
nosti. Učí je zvládat základní obsluhu počítače, pracovat s výukovými programy a zábavnými programy podle pokynů vyučujícího. Vede žáky 
k bezpečné a zdravotně nezávadné práci. Integruje vybraný tematický okruh průřezového tématu Mediální výchovy zaměřený na kritické čtení a 
vnímání mediálního sdělení. 

Vzdělávací obsah je rozdělen do tematických okruhů: 

 Hardware: žáci poznávají základní technické vybavení počítače a učí se základní uživatelské obsluze PC. 

 Software: žáci se učí zacházet s výukovými, zábavnými a výtvarnými programy. 

 Zásady bezpečnosti práce na PC: seznámení se základními hygienickými a bezpečnostními návyky práce na PC, kopírovacím stroji, digitálním 
fotoaparátem, interaktivní tabulí. 

Časové a organizační vymezení 

Předmět Informační a komunikační technologie je vyučován s dotací 1 hodina ve 4. ročníku a 1 hodina v 5. ročníku. Předmět je tedy posílen 
1 disponibilní hodinou. Výuka probíhá v odborné učebně informatiky případně (v návaznosti na probíraná témata) v terénu. 

Integrace předmětů Informační a komunikační technologie 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na 
úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

Vedeme žáky prostřednictvím řízené diskuse žáky ke kritickému posuzování dané problematiky, ověřujeme, nebo potvrzujeme vyslovené hypotézy. 

Kompetence k řešení problémů: 

Umožňujeme žákům prostřednictvím jasných instrukcí vyhledat další informace, a následně navrhnout, využít či používat jiné postupy, které můžou 
přispět k řešení daného problému, nastolujeme modelové problémy opírající se o dřívější žákovské zkušenosti. 

Dbáme na používání odborné terminologie a tím vedeme k výstižnému a jednoznačnému vyjadřování při popisu, interpretaci a hodnocení pozorova-
ných jevů. 

Kompetence komunikativní: 

Vedeme žáky prostřednictvím řízené diskuse žáky ke kritickému posuzování dané problematiky, ověřujeme, nebo potvrzujeme vyslovené hypotézy. 

Dbáme na používání odborné terminologie a tím vedeme k výstižnému a jednoznačnému vyjadřování při popisu, interpretaci a hodnocení pozorova-
ných jevů. 

Kompetence sociální a personální: 

Připravujeme modelové situace práce jednotlivce a skupiny, učíme je chápat efektivnost týmové práce a zároveň tím spoluvytvářet a respektovat 
společnou práci. 

 

Kompetence občanské: 
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Připravujeme modelové situace práce jednotlivce a skupiny, učíme je chápat efektivnost týmové práce a zároveň tím spoluvytvářet a respektovat 
společnou práci. 

Kompetence pracovní: 

Vyžadujeme uplatňování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci, vedeme žáky k využívání získaných kompetencí v rozhodování se o svém 
dalším vzdělávání. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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Informační a komunikační technologie 4. a 5. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ZÁKLADY PRRÁCE S POČÍTAČEM 

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače a 
jeho nejběžnější periferie 

 ukáže a popíše základní komponenty počítače 

 ovládá základní obsluhu počítače (zapne a vypne počítač, 
pracuje s klávesnicí a myší) 

 vysvětlí, co je programové vybavení počítače 

 hardware (základní technické vybavení počítače – monitor, 
klávesnice, myš, tiskárna, sluchátka aj.; pojmenování, popis 
a jejich funkce; základní uživatelská obsluha – zapnutí a vy-
pnutí počítače, práce s klávesnicí a myší) 

ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem 
i softwarem a postupuje poučeně v případě jejich závady 

 uplatňuje základní hygienické a bezpečnostní zásady 
v počítačové učebně 

 zásady bezpečnosti práce (základní hygienické a bezpeč-
nostní návyky na PC) 

ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a zneuži-
tím 

 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu používá 
jednoduché a vhodné cesty 

 orientuje se v běžných portálech na internetu  internet (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce 
informací) 

ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v knihovnách 
a databázích 

 vyhledá přesnou informaci podle zadání 

 s použitím informací z internetu připraví referát na vybrané 
téma, výpis z textu 

 internet (formulace požadavku při rychlém vyhledávání na 
internetu) 

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení 

 umí odeslat krátkou textovou zprávu, používá chat, e-mail 

 domluví se prostřednictvím telefonu 

 internet, telefon (základní způsoby komunikace – e-mail, 
chat, telefonování) 

 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafic-
kém editoru 

 vytvoří vlastní diplom s obrázkem 

 vloží do souboru objekt (obrázek, fotografii, tabulku) 

 umí upravit vzhled stránky 

 vytvoří vlastní rozvrh hodin s tabulkou a obrázkem 

 umí kopírovat a přesouvat text 

 textový editor 

 Word 

 grafický editor 

 

 

Informační a komunikační technologie 4. a 5. ročník 

Průřezová témata 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě 

 rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných 
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Informační a komunikační technologie 6. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a informačních 
zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 

 vyhledá podle potřeby a vhodně zkombinuje informace na 
internetu 

 popíše zdroj (kdo je vydavatel, jaké jsou na stránce texty, ob-
rázky a další obsah) 

 vyhodnotí věrohodnost zdroje (pracuje samostatně 
s internetovým prohlížečem, rozpozná nevhodné odkazy na 
internetu a odmítá je) 

 seznámení s možnostmi vyhledávání informací pomocí in-
ternetu (oblíbené stránky, historie, hledání informací) 

 práce s on-line zdroji 

 hodnocení zdrojů 

 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými editory 
i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací 

 formátuje vlastní zpracování informací s využitím dostup-
ných aplikací a softwaru 

 ovládá klávesové zkratky 

 zvládá vybrané úpravy textu 

 dle svých schopností pracuje s digitálním fotoaparátem 

 pracuje samostatně s kopírovacím strojem 

 účelně spravuje svou elektronickou poštu a profily na síti 

 při vyhledávání a zpracování informací on-line zná a dodržu-
je autorská práva 

 na základě informací získaných z ověřených zdrojů zpracuje 
krátkou prezentaci pro své spolužáky 

 vytvoří jednoduchý dokument určité formy (do různých vyu-
čovacích předmětů) 

 používá mobilní telefon nebo jiné dotykové zařízení a jeho 
vybrané funkce 

 komunikuje prostřednictvím internetových služeb (e-mail, 
sociální sítě, diskusní fóra) 

 upraví vybraný text podle určitého zadání, uloží a odstraní 
vytvořený dokument 

 zvládá práci s grafickým editorem 

 dodržuje při tvorbě vlastních dokumentů autorská práva 

 textové, tabulkové a grafické editory a jejich základní funkce 
(uložení souboru na disk, otevření souboru, klávesové 
zkratky, pohyb po textu kurzorem, odvolání poslední ope-
race) 

 autorská práva 

 grafické zpracování informací do podoby prezentace (gra-
fického doprovodu referátu) 

 základní způsoby elektronické komunikace (e-mail, mobilní 
aplikace, chat, sociální sítě) 

 údržba elektronické pošty 

 základní funkce grafického editoru a tabulkového kalkulá-
toru (náhled, kopírování a přesun textu, změna vzhledu 
písma, vložení obrázku do textu) 

ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická pra-
vidla pro práci s textem a obrazem 

ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony 
o duševním vlastnictví 

ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních zdro-
jů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni in-
formace v textové, grafické a multimediální formě 
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Informační a komunikační technologie 6. ročník  Informační a komunikační technologie 6. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  český jazyk a literatura 

 matematika 

 výchova k občanství 

 uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (spole-
čensky a situačně) vhodných sdělení 

 tvorba mediálního sdělení pro školní časopis 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Tvorba mediálního sdělení  
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5.6 Člověk a jeho svět 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

2 2 3 3 4 0 0 0 0 14 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný      

 

Název předmětu Člověk a jeho svět 

Oblast Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Obsahové vymezení 

Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce, jehož 
téma Pěstitelské práce integruje do všech ročníků 1. stupně. Předmětem prolínají všechna průřezová témata, zejména Environmentální výchova 
(v souvislosti s poznáváním přírody a životního prostředí), Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova. 

Vyučovací předmět Člověk a jeho svět na počátku pomáhá žákům zvládnout specifika pravidelné školní docházky, vytváří základní představy 
o okolním světě, o vzájemných vztazích, zákonitostech v přírodě i ve společnosti, umožňuje i praktické ověřování získaných poznatků, spojuje vlastní 
zkušenosti žáků s osvojovanými poznatky a dovednostmi. Učí je poznávat sebe i nejbližší okolí, podporuje vývoj vnímavého vztahu žáků k sobě sa-
mým i ke svému okolí, k životnímu prostředí, s rozšířením rostlin a živočichů a působením člověka na životní prostředí. 

Pomáhá žákům orientovat se v dějích a čase, vymezuje pojmy minulost, současnost. 

Pomáhá žákům utvářet si a přijímat odpovědnost za vlastní zdraví a bezpečnost, za své chování, jednání, rozhodování. Důraz je kladen na dopravní 
výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků. Objasňuje chápání organizace života 
v obci, ve společnosti, zaměřuje se na praktické poznávání místních, regionálních skutečností. 

Upevňuje základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznamuje žáky se základními právy a povinnostmi, svým obsahem a zaměřením přispívá 
k utváření životních postojů a hodnot žáků. Postupně rozvíjí vztah k zemi, národní cítění, směřuje k výchově budoucího občana demokratického státu 
a seznamuje žáky se základními právy a povinnosti i problémy ve společnosti i ve světě. 

Přináší základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování různých životních situací. Seznamuje žáky 
s lidským tělem, jeho biologickými i fyziologickými funkcemi a potřebami, se základy sexuální výchovy, s péčí o zdraví a první pomocí, s chováním 
v krizových situacích, s prevencí zneužívání návykových látek a s odpovědností člověka za své zdraví 

Zprostředkovává poznávání Země jako planety sluneční soustavy, vlastnosti živé a neživé přírody, znaky života, životní potřeby a podmínky. 

Seznamuje žáky se základy pěstování rostlin a péče o ně. 

Časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je v 1. a 2. ročníku vyučován 2 hodiny týdně a ve 3., 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. Celková časová dotace 
vyučovacího předmětu   zahrnuje 12 hodin z oboru Člověk a jeho svět a 1 hodinu z oboru Člověk a svět práce. 

Výuka probíhá ve 45 ti minutových vyučovacích hodinách nebo v časově delších vyučovacích blocích; do výuky zařazujeme pravidelně skupinovou 
práci, pozorování, pokusy, tematicky zaměřené vycházky a výlety. Žáci pracují ve třídě i v exteriéru, ve škole využíváme počítačovou učebnu a třídu 
s interaktivní tabulí. 

Integrace předmětů Člověk a jeho svět 

Člověk a svět práce 
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Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na 
úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

Zařazujeme práci s odbornou literaturou a s internetem, skupinovou práci, pozorování, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům 
sami, požadujeme po žácích smysluplné zaznamenávání a hodnocení výsledků svého pozorování, používáme různé materiály, nástroje a vybavení. 

Prostřednictvím kladení otázek k věci podněcujeme žáky k argumentaci, podporujeme tak i prezentaci vlastních myšlenek a názorů, vzájemné na-
slouchání a zdůvodňování svých závěrů, nedílnou součástí je požadavek používání správné terminologie. 

Umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledkům a vedeme žáky k hodnocení vlastních výsledků – 
posuzování vlastní práce i práce druhých, umožňujeme každému žákovi zažít úspěch zařazováním rozmanitých forem práce. 

Kompetence k řešení problémů: 

Zařazujeme práci s odbornou literaturou a s internetem, skupinovou práci, pozorování, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům 
sami, požadujeme po žácích smysluplné zaznamenávání a hodnocení výsledků svého pozorování, používáme různé materiály, nástroje a vybavení. 

Umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledkům a vedeme žáky k hodnocení vlastních výsledků – 
posuzování vlastní práce i práce druhých, umožňujeme každému žákovi zažít úspěch zařazováním rozmanitých forem práce. 

Zadáváme žákům úkoly problémově. 

Kompetence komunikativní: 

Uskutečňujeme exkurze, výlety, besedy, návštěvy muzeí. 

Podporujeme učení se navzájem – žáci prezentují výsledky své práce i před žáky jiných ročníků, zařazujeme tematickou výuku společnou pro více 
ročníků 1. stupně, zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně. 

Prostřednictvím kladení otázek k věci podněcujeme žáky k argumentaci, podporujeme tak i prezentaci vlastních myšlenek a názorů, vzájemné na-
slouchání a zdůvodňování svých závěrů, nedílnou součástí je požadavek používání správné terminologie. 

Kompetence sociální a personální: 

Podporujeme učení se navzájem – žáci prezentují výsledky své práce i před žáky jiných ročníků, zařazujeme tematickou výuku společnou pro více 
ročníků 1. stupně, zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně. 

Umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledkům a vedeme žáky k hodnocení vlastních výsledků – 
posuzování vlastní práce i práce druhých, umožňujeme každému žákovi zažít úspěch zařazováním rozmanitých forem práce. 

Kompetence občanské: 

Uskutečňujeme exkurze, výlety, besedy, návštěvy muzeí. 

Motivujeme žáky k hledání možností aktivního uplatnění ochrany přírody, k utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům – třídění 
odpadu, sběr papíru apod. 

Zapojujeme žáky do tvorby pravidel chování ve třídě a pravidelně se žáky vyhodnocujeme dodržování vymezených pravidel a norem chování ve 
třídě i obecných pravidel bezpečnosti. 

Kompetence pracovní: 

Zařazujeme práci s odbornou literaturou a s internetem, skupinovou práci, pozorování, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům 
sami, požadujeme po žácích smysluplné zaznamenávání a hodnocení výsledků svého pozorování, používáme různé materiály, nástroje a vybavení. 

Podporujeme učení se navzájem – žáci prezentují výsledky své práce i před žáky jiných ročníků, zařazujeme tematickou výuku společnou pro více 
ročníků 1. stupně, zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně. 

Zapojujeme žáky do tvorby pravidel chování ve třídě a pravidelně se žáky vyhodnocujeme dodržování vymezených pravidel a norem chování ve 
třídě i obecných pravidel bezpečnosti. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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Člověk a jeho svět 1. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého byd-
liště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpe-
čí v nejbližším okolí 

 orientuje se v budově školy 

 popíše polohu a vysvětli funkci vybraných místností školy 

 popíše pozici v prostoru třídy (vpravo, vlevo, před, za) 

 v jednoduchém plánu vyznačí místo svého bydliště a školy a 
cestu na určené místo 

 rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 

 uplatňuje základní pravidla silničního provozu 

 prostředí s činnosti ve škole 

 bezpečná cesta do školy 

 prostředí domova 

 orientace v obci 

 význačné budovy 

 bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce 

   

LIDÉ KOLEM NÁS 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje tole-
ranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, je-
jich přednostem i nedostatkům 

 rozlišuje blízké příbuzenské vztah v rodině, role rodinných 
příslušník a vztahy mezi nimi 

 projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků 

 vyvodí a dodržuje pravidla soužití ve škole 

  

 jedinec v rodině, příbuzenské a mezigenerační vztahy 

 sebepoznání, zdravé a vyrovnané sebepojetí 

 soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, chování lidí, 
pravidla 

  

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a 
pracovních činností 

 používá peníze v běžných situacích 

 odvodí význam a potřebu povolání a pracovních činností 

 hospodaření a nakupování 

 práce, zaměstnání, pracovní postupy 

   

LIDÉ A ČAS 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých situací 
v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti 

 hovoří o subjektivním vnímání času v různých situacích 

 odhaduje trvání běžných denních činností 

 čte hodiny 

 přiřazuje k časovým údajům běžné denní činnosti 

 dokáže uspořádat události podle vztahu (dříve, později 
než…) 

 vyjmenuje a seřadí jednotlivé části dne, přiřazuje k nim typic-
ké činnosti 

 vyjmenuje dny v týdnu 

 rozeznává měsíce v roce a přiřazuje je k ročním obdobím 

 přiřadí charakteristické události k jednotlivým obdobím 
v roce 

 subjektivní vnímání času 

 orientace v čase a následnost událostí 

 čtení hodin 

 týdny, měsíce, roky, kalendář 

   

ROZMANITOST PŘÍRODY 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovnává viditelné proměny 
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

 pojmenuje části stromu a označí rozdíly mezi dvěma druhy 
stromů 

 rozpozná na základě určujících znaků běžně se vyskytující 

 stromy (znaky života, životní potřeba a projevy) 

 stavba rostlinného těla 
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Člověk a jeho svět 1. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

stromy (dub, buk, lípa, javor) 

 přiřadí k běžným listnatým stromům listy a plody 

 vysvětlí fáze ročního cyklu v životě stromů 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných ur-
čujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve zná-
mé lokalitě 

 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků 

 uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě 

 životní podmínky některých rostlin a zvířat 

 základní společenstva (les) 

 opatrné a ohleduplné chování ke zvířatům, k lesu 

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých 
látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří zá-
kladní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů 

 žák určí materiál, z nějž jsou vyrobeny předměty denní potře-
by (kov, plast, dřevo, sklo) 

 vysvětlí význam třídění odpadů a uvede zásady správného 
třídění odpadů 

 jednoduché pokusy 

 látka a jejich vlastnosti (třídění běžných materiálů) 

   

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chování a čin-
nostem vztah ke zdraví 

 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně 
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí 
o lidském těl 

 lidské tělo (popis viditelných částí) 

 chrup a péče o něj životní projevy a potřeby 

 péče o zdraví (zdravá výživa, režim dne) 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 
bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje 
základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního 
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví ji-
ných 

 dodržuje zásady bezpečného chování ta, aby neohrožoval 
zdraví své a zdraví jiných 

 zdraví a nemoc 

 prevence úrazů 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s neznámými je-
dinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; 
v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovlá-
dá způsoby komunikace s operátory tísňových linek 

 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne 
komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požá-
dá o pomoc pro sebe a pro jiné dítě 

 bezpečné chování v rizikovém prostředí 

   

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

 zvládá jednoduché shrnutí výsledků pozorování přírody  příroda a pozorování (základní podmínky pro pěstování 
rostlin) 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny  je seznámen s vhodnými podmínkami pro pěstování rostlin  pěstování nenáročných rostlin (základní podmínky pro pěs-
tování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo) 

   

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování  seznámí se s přípravou tabule pro stolování  stolování (jednoduchá úprava stolu) 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování  zná základní pravidla společenského chování při stolování  pravidla správného stolování 

 

Člověk a jeho svět 1. ročník 
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Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání uvědomění si svých smyslů a učení se jich lépe využívat 

Sebepoznání a sebepojetí nikdo není jako já 

Poznávání lidí každý jsme jiný, všímáme si pocitů druhých 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti hospodaření s kapesným 

VÝCHOVA DEOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola společná tvorba pravidel třídy, pravidla jsou důležitá 

Občan, občanská společnost a stát žijeme v obci 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět děti jako já 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference každý jsem jiný, s každým mám něco společného 

Multikulturalita děti jako já 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy les 

Základní podmínky života co potřebujeme k životu 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí kde bydlím, třídíme odpad, člověk a les 
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Člověk a jeho svět 2. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého byd-
liště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpe-
čí v nejbližším okolí 

 vybere orientační body v okolí školy 

 pomocí modelového plánu popíše cestu do školy 

 vysvětlí význam určování světových stran 

 rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 

 uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu 

 plán 

 určování světových stran 

 dopravní síť v okolí školy, v obci 

 dopravní značky a jejich rozdělení 

 pravidla upravující chování cyklisty, povinná výbava cyklis-
ty 

 bezpečné cestování v autě, v hromadné dopravě 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a 
obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny 
v nejbližším okolí, obci (městě) 

 uvede orientační body a významné linie obce a místní krajiny 

 určí části, které tvoří obec, v niž žije 

 uvede sousední obce 

 pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí 

 orientační body a významné linie obce a místní krajiny 

 části naší obce 

 sousední obce 

 význam či funkce vybraných budov v obci 

 proměny obce v čase 

 památky a jejich význam 

   

LIDÉ KOLEM NÁS 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje tole-
ranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, je-
jich přednostem i nedostatkům 

 sestaví rodokmen své rodiny do generace prarodičů 

 zohledňuje potřeby různých členů rodiny 

 vysvětlí, co mají společného a v čem se mohou lišit lidé 
z různých kultur 

 uvede příklad, jak se kultury vzájemně obohacují 

 vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole 

 role a odpovědnost členů rodiny včetně dětí 

 lidé různých etnik a kultur (svátky a oslavy) 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a 
pracovních činností 

 používá peníze v běžných situacích 

 u vybraných profesí popíše náplň práce (profese v nemocnici 
a při zásahu úrazu, profese při tvorbě a šíření televizního vy-
sílání) 

 profese ve zdravotnictví a v médiích 

   

LIDÉ A ČAS 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých situací 
v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti 

 čte časové údaje s přesností na minutu 

 převádí časové údaje v analogovém a digitálním vyjádření (ve 
dvanácti- a čtyřiadvacetihodinovém systému) 

 čtení času 

 jednoduchý jízdní řád 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině 
a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích 
o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost 

 charakterizuje způsob bydlení ve městě před sto lety 

 jednotlivým roční obdobím přiřadí svátky v naší zemi tradič-
ně slavené 

 generace prarodičů 

 bydlení ve městě před sto lety 

 svátky v rodinné, svátky v přírodním cyklu roku 
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Člověk a jeho svět 2. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovnává viditelné proměny 
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

 charakterizuje ekosystémy tekoucí vody a vodní nádrže, uve-
de příklady organismů 

 voda v přírodě 

 ekosystémy v blízkosti vodních ploch 

 vodní živočichové 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných ur-
čujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve zná-
mé lokalitě 

 uvede příklady příbřežních a vodních rostlin rybníků 

 uvede příklady obyvatel rákosin, živočichů žijících pod a nad 
hladinou rybníka, u vybraných druhů popíše specifika jejich 
života 

 popíš proměny života v rybníce a jeho okolí v cyklu roku 

 proměny života ve vodě a okolo vody v průběhu roku 

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých 
látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří zá-
kladní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů 

 uvede, jaké má voda vlastnosti a v jakých situacích se s nimi 
setkáváme 

 uvede podmínky, za kterých se voda vyskytuje v jednotlivých 
skupenstvích 

 popíše koloběh vody v přírodě 

 popíše aktuální stav počasí 

 voda (vlastnosti), pokusy s vodou, skupenství vody 

 počasí, oblačnost, srážky 

   

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chování a čin-
nostem vztah ke zdraví 

 vyjmenuje některé soustavy potřebné pro fungování lidského 
těla 

 dokáže posoudit, zda je při úrazu ohrožen život a umí přivo-
lat pomoc 

 charakterizuje fáze vývoje člověka od narození po stáří a smrt 

 orgánové soustavy a jejich význam 

 typy úrazů a jednání dítěte při nich (první pomoc) 

 vývoj člověka 

 v nemocnici 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 
bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje 
základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního 
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví ji-
ných 

 dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval 
zdraví své a zdraví jiných 

 pravidla silničního provozu (chodec, cyklista) 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s neznámými je-
dinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; 
v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovlá-
dá způsoby komunikace s operátory tísňových linek 

 rozezná krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání) a 
navrhne, kde vyhledat pomoc 

 krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání) 

 zdroje pomoci 

 chován v roli svědka nebezpečné situace (modelové situace) 

   

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

 zvládá jednoduché shrnutí výsledků pozorování přírody  příroda a pozorování (základní podmínky pro pěstování 
rostlin) 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny  je seznámen s vhodnými podmínkami pro pěstování rostlin  pěstování nenáročných rostlin (základní podmínky pro pěs-
tování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo) 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 
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Člověk a jeho svět 2. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování  seznámí se s přípravou tabule pro stolování  stolování (jednoduchá úprava stolu) 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování  zná základní pravidla společenského chování při stolování  pravidla správného stolování 

 

 

Člověk a jeho svět 2. ročník 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Psychohygiena co ohrožuje dýchací, oběhovou a nervovou soustavu 

Poznávání lidí shody a odlišnosti životního stylu 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti plánování rodinných činností, hledání kompromisu, odolnost vůči manipulativní komunikace v reklamě, posouzení a zvládnutí krizové situa-
ce 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola žijeme v obci 

Občan, občanská společnost a stát republikánské zřízen našeho státu, demokratické tradice (28 říjen) 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět co máme společného a čím se lišíme 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy  voda 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí nedostatek vody, důsledky znečišťování vody, zásady hospodaření s vodou 
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Člověk a jeho svět 3. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého byd-
liště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpe-
čí v nejbližším okolí 

 sestaví jednoduchý plán nejbližšího okolí školy 

 vyznačí v plánu obce orientační body a významné linie 

 určí světové strany v prostoru i na plánu 

 vysvětlí rozdíl mezi plánem a mapou 

 dokáže řešit jednoduché dopravní situace z pozice chodce a 
cyklisty 

 plán, mapa 

 nadmořská výška, vrstevnice 

 druhy map 

 přecházení vozovky 

 jízda na kole (odbočování, objížděn překážek, vjíždění na 
vozovku) 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a 
obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny 
v nejbližším okolí, obci (městě) 

 popíše krajinu v nejbližším okolí obce 

 uvede charakteristiky jednotlivých typů krajin a přiřadí kraji-
nu vlastního regionu k určitému typu 

 popíše tvary zemského povrchu regionu 

 ukáže na mapě způsoby označení povrchových útvarů 

 vysvětlí, jak krajina ovlivňuje život v regionu 

 popíše, jak člověk působí na životní prostředí regionu 

 tvary zemského povrchu regionu 

 typy krajiny a jejich charakteristiky 

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a 
vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmani-
tost 

   

LIDÉ KOLEM NÁS 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje tole-
ranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, je-
jich přednostem i nedostatkům 

 vysvětlí, co bývá příčinou konfliktů v rodině a na modelové 
situaci ukáže možnost hledání společného řešení 

 vysvětlí funkce pravidel pro soužití mezi lidmi a popíše pro-
ces, jakým vznikají zákony 

 uvede příklady přátelského chování mezi spolužáky, vysvětlí, 
co bývá častou příčinou konfliktů mezi nimi a navrhne řešení 

 soužití lidí (mezilidské vztahy) 

 komunikace 

 pravidla chování lidí 

 pravidla ve státě (zákony) 

 Česká republika jako parlamentní demokracie 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a 
pracovních činností 

 používá peníze v běžných situacích 

 popíše funkci vybraných profesí při tvorbě a distribuci zboží 

 vysvětlí význam dělby práce a spolupráce 

 zboží a služby, prodej a koupě jako smluvní vztah 

 zákon nabídky a poptávky 

 konkurence v tržní ekonomice 

 výrobci, obchodníci, pracovníci služeb 

   

LIDÉ A ČAS 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých situací 
v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti 

 zdůvodní potřebu počítání času a vysvětlí způsob sestavení 
kalendáře 

 vysvětlí význam letopočtu a uvede příklady letopočtů použí-
vaných ve světě 

 kalendáře, letopočty 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické 
památky, významné události regionu, interpretuje některé 
pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije 

 

 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, 
významné události regionu 

 kultura a historie naší obce (města) 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině  vysvětlí význam hmotných památek pro poznávání minulosti  pravěk a starověk 
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Člověk a jeho svět 3. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích 
o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost 

 popíše hlavní rozdíly života lovce – sběrače a zemědělce 

 vysvětlí, jak souvisel vznik prvních civilizací (písmo, státní 
organizace) s přechodem k zemědělství 

 porovná z několika hledisek život a práci na vesnici dříve a 
dnes 

 uvede příklad zvyku spojeného s Velikonocemi a jeho pů-
vodní význam 

 život lovců mamutů (lovecko-sběračské kultury) 

 neolitická revoluce, vznik zemědělství 

 Velikonoce židovské, křesťanské a lidové 

   

ROZMANITOST PŘÍRODY 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovnává viditelné proměny 
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

 vysvětlí, proč rostliny kvetou, a uvede příklady rozmnožová-
ní rostlin 

 charakterizuje přírodní společenství luk a uvede příklady 
rostlin a živočichů, kteří na louce žijí 

 uvede příklady kulturních rostlin, vysvětlí jejich užitek pro 
člověka a uvede vhodné podmínky pro jejich pěstování 

 popíše postup zemědělských prací při pěstování vybraných 
kulturních plodin 

 

 půda 

 ekosystém travních porostů (rostliny a živočichové) 

 jak se rostliny živí a proč kvetou 

 kulturní rostliny, hospodářský význam 
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných ur-
čujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve zná-
mé lokalitě 

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých 
látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří zá-
kladní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů 

 uvádí veličiny, které je možné u vybraných předmětů měřit 

 pojmenuje a používá jednoduchá měřidla 

 uvede doklady přítomnosti vzduchu 

 vyjmenuje nejdůležitější složky vzduchu 

 vysvětlí, za jakých podmínek může vzniknout nebo se udržo-
vat hoření 

 

 veličiny (délka, objem, hmotnost) a jejich měření 

 vzduch (hry a pokusy) 

 hoření, hašení ohně 

   

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chování a čin-
nostem vztah ke zdraví 

 popíše proces trávení 

 určí jednotlivé složky stravy a charakterizuje jejich vliv na 
zdraví člověka 

 vysvětlí zásady zdravé výživy, na příkladech dokáže rozlišit 
zdravé a nedravé prvky v jídelníčku 

 vysvětlí, co je stres a jak vzniká, a na příkladech rozliší situa-
ce, které stres vyvolávají 

 popíše možné působení stresu na zdraví člověka 

 uvede chování, které stresu předchází nebo jej minimalizuje 

 

 složky stravy (sacharidy, tuky, bílkoviny, vitaminy, mine-
rální látky) 

 trávicí soustava a trávení 

 zásady zdravé výživy a životního stylu 

 stres a jeho příčiny, předcházení stresu a minimalizace 
účinků 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 
bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje 

 v modelové situaci odmítne nabízené experimentování  nebezpečné látky 
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Člověk a jeho svět 3. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního 
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví ji-
ných 

s návykovými látkami nebo jiným rizikovým chováním 

 dokáže řešit jednoduché dopravní situace z pozice chodce a 
cyklisty 

 nebezpečnost návykových látek, jejich odmítnutí 

 jízda na kole (odbočování, objížděn překážek, vjíždění na 
vozovku) 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s neznámými je-
dinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; 
v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovlá-
dá způsoby komunikace s operátory tísňových linek 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mi-
mořádných událostech 

 vysvětlí a v modelové situaci předvede postup přivolání po-
moci v případě požárů a jiné nehody 

 mimořádné události (požáru technická havárie, živelní po-
hromy) 

   

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

 zvládá jednoduché shrnutí výsledků pozorování přírody  příroda a pozorování (základní podmínky pro pěstování 
rostlin) 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny  je seznámen s vhodnými podmínkami pro pěstování rostlin  pěstování nenáročných rostlin (základní podmínky pro pěs-
tování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo) 

   

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování  seznámí se s přípravou tabule pro stolování  stolování (jednoduchá úprava stolu) 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování  zná základní pravidla společenského chování při stolování  pravidla správného stolování 

 

 

Člověk a jeho svět 3. ročník 

Průřezová témata 

OSOBNOSNTÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Psychohygiena stres, jeho prevence a minimalizace důsledků 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti odolnost vůči vrstevnickému nátlaku, posouzení a zvládnutí krizové situace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občan, občanská společnost a stát přednosti a nesamozřejmosti demokracie (17. listopad) 

 významy pravidel, zákony, základy demokratického systému 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy travní porosty 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí znečištění vzduchu 
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Člověk a jeho svět 4. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo poby-
tu vzhledem ke krajině a státu 

 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem 
ke krajině a státu 

 orientace v místě bydliště a prostoru 

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, ori-
entuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohy-
bu a pobytu v přírodě 

 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle 
nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu 
v přírodě 

 práce s mapou místní oblasti regionu 

 druhy map  

 určování světových stran v přírodě 

 mapy obecně zeměpisné a tematické, jejich obsah, grafika, 
vysvětlivky, orientační body a linie 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy 
map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmín-
kách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a 
polokoulí 

 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map 

 vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a síd-
lištích lidí na mapách naší republiky 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, 
osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem 
posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, 
politického, správního a vlastnického 

 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hos-
podářství a kultury 

 jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního a vlastnické-
ho 

 okolní krajina regionu (zemský povrch a jeho tvary, vodstvo 
na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv kra-
jiny na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostře-
dí) 

 obec (město), místní krajina a její části, poloha v krajině 

 minulost a současnost obce, význačné budovy, dopravní síť 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé je-
jich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam 

 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, 
symboly našeho státu a jejich význam 

 základy státního zřízení a politického systému České repub-
liky (státní symboly, státní správa a samospráva, významné 
osobnosti naší politiky, krajina, národ) 

   

LIDÉ KOLEM NÁS 

ČJS-5-2-01 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) 

 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) 

 mezilidské vztahy, pravidla slušného chování 

 práva a povinnosti žáků školy 

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a 
odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na 
společném postupu řešení 

 rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci 

 obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě při-
pustí svůj omyl 

 dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky 

 podoby a projevy kultury kulturní instituce 

 pravidla dialogu, komunikace 

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která 
se už nemohou tolerovat a která porušují základní lidská 
práva nebo demokratické principy 

 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemo-
hou tolerovat a která porušují základní lidská práva nebo 
demokratické principy 

 základní lidská práva a práva dítěte 

 principy demokracie 

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách vlastnictví; 
používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje 
cen nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost 
realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si 
půjčovat a jak vracet dluhy 

 rozlišuje základní formy vlastnictví 

 používá penze v běžných situacích 

 vlastnictví soukromé, veřejné, osobní, společné 

 peníze a jejich používání 
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LIDÉ A ČAS 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných 
údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 

 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů 
k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 

 čas, časová osa 

 dějiny jako časový sled událostí 

 letopočet, generace 

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdů-
vodní základní význam chráněných částí přírody, nemovi-
tých i movitých kulturních památek 

 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako infor-
mačních zdrojů pro pochopení minulosti 

 zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemo-
vitých i movitých kulturních památek 

 minulost domova, kraje, vlasti, našich předků 

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti 
s využitím regionálních specifik 

 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích 
minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních 
specifik 

 báje, mýty, pověsti (minulost kraje a předků, domov, vlast, 
rodný kraj) 

 péče o památky regionu 

 proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, 
průběh lidského života 

 nejstarší osídlení naší vlasti, první státní útvar na našem 
území, přemyslovský stát 

 český stát za vlády Karla IV., doba husitská, období 
habsburské monarchie, významné události a osobnosti té 
doby 

ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních 
svátků a významných dnů 

 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a vý-
znamných dnů 

 současnost a minulost v našem životě (státní svátky a vý-
znamné dny) 

   

ROZMANITOST PŘÍRODY 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neži-
vé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti 
mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 

 objasní, co je neživá příroda 

 rozpozná vybrané nerosty (sůl kamenná, křemen) a horniny 
(žula, pískovec) 

 životní podmínky (rozmanitost podmínek života na Zemi – 
vzduch, voda, světlo a teplo, půda a živiny, podnebí a poča-
sí) 

 voda a vzduch (výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody 
v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam 
pro život) 

 slunce (teplo, světlo) 

 nerosty a horniny, půda (vznik a její význam) 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných lo-
kalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy me-
zi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení or-
ganismů prostředí 

 umí vysvětlit a zná životní podmínky živých organizmů, po-
travní vazby rostlin a živočichů 

 charakterizuje přírodní společenstva lidských obydlí, lesa, 
polí 

 zná rostliny kulturní a plané, jednoleté, dvouleté a vytrvalé 

 pojmenovává běžně se vyskytující hospodářské rostliny, živo-
čichy, plevele 

 pozná rostliny a živočichy našich vod 

 rozlišuje lesy listnaté, smíšené, jehličnaté 

 rostliny, houby a živočichové (znaky, života, životní potře-
by a projevy, průběh a způsob života, výživa, rozmnožová-
ní, stavba těla, význam v přírodě pro člověka) 

 ekosystémy (les, pole, louka, lidská obydlí, rybník, potok, 
řeka) 
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 pozná živočichy lesů 

 rozlišuje vybrané druhy jedovatých a jedlých hub, lesních 
plodů 

 charakterizuje život rostlin a živočichů v různých ročních 
obdobích 

 uvědomuje si význam přírody pro člověka 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní pro-
jevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí or-
ganismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché 
klíče a atlasy 

 porovnává na základě pozorování základní projevy života na 
konkrétních organismech 

 prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá 
k tomu i jednoduché klíče a atlasy 

 rovnováha v přírodě (význam, vzájemné vztahy mezi orga-
nizmy, základní společenstva) 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka 
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví 
člověka podporovat nebo poškozovat 

 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozli-
šuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podpo-
rovat nebo poškozovat 

 ohleduplné chování k přírodě a její ochrana (odpovědnost 
lidí, ochrana a tvorba životního prostředí) 

 ochrana rostlin a živočichů (třídění, likvidace a recyklace 
odpadů) 

 živelní pohromy a ekologické katastrofy 

ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a 
z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; 
v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit 

 bezpečně e pohybuje v budově i mimo budovu v případě 
rizikových situací (nouzové východy, označené únikové ces-
ty) 

 aplikuje pravidla bezpečného chování v různých situacích 

 zvládá základní pravidla bezpečného zacházení s ohněm 

 osobní bezpečí a prevence duševního a fyzického zdraví 
(evakuace, označení únikových východů ve škole, bezpečné 
chování v různých situacích včetně mimořádných, nález ne-
známého předmětu) 

 požáry a jejich rizika (příčina vzniku požárů, požáry 
v přírodě) 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní 
postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

 zná jednotky délky, hmotnosti, teploty, času  látky a jejich vlastnosti (porovnávání látek a měření veličin 
s praktickým užíváním základních jednotek) 

   

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a 
odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné 
nároky jiných osob 

 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek 
podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných 
osob 

 péče o zdraví (denní režim, pitný režim, pohybový režim, 
zdravá strava, nemoc a její původci, drobné úrazy a poraně-
ní, první pomoc, úrazová zábrana, osobní a duševní hygie-
na, stres a jeho rizika, reklamní vlivy) 

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících 
mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vy-
hodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako 
chodec a cyklista 

 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících 
zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné 
události 

 osobní bezpečí (situace hromadného ohrožení, bezpečné 
chování v rizikovém prostředí, v silničním provozu v roli 
chodce a cyklisty) 

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené jed-
noduché způsoby odmítání návykových látek 

 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způ-
soby odmítání návykových látek 

 návykové látky a zdraví (odmítání návykových látek, hrací 
automaty a počítače) 

 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
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Člověk a jeho svět 4. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samo-
statně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

 zná základní poznatky o pěstování rostlin v místnosti i na 
zahradě, umí je pozorovat 

 pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě 

 okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové 
i jiné rostliny 

 ovládá základní zásady pěstování a ošetřování pokojových 
rostlin 

 pokojové rostliny 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje a náčiní 

 dokáže se zorientovat ve výběru pomůcek, nástrojů a náčiní  pěstování rostlin na zahradě (správná volba pomůcek při 
pěstitelských činnostech) 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 

 seznámí se s bezpečnostními pravidly a nacvičí si poskytnutí 
první pomoci 

 jedovaté rostliny (drogy, alergie) 

 bezpečnosti práce 

   

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně  umí pojmenovat některé jednoduché spotřebiče v kuchyni  kuchyňské spotřebiče (základní vybavení kuchyně) 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm  dovede připravit jednoduché občerstvení  jednoduché pokrmy (výběr, nákup a skladování potravin) 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a spole-
čenského chování 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, do-
držuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první 
pomoc i při úrazu v kuchyni 

 uplatní pracovní návyky a dokáže poskytnout první pomoc  základy hygieny (technika v kuchyni) 

 

 

Člověk a jeho svět 4. ročník  Člověk a jeho svět 4. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSNTÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  rostliny v lese, na louce v okolí školy 

 řeka Berounka (výlet a pozorování) 

 návštěva Minizoo v Chuchelském háji 

 domácí mazlíčci 

 sběr starého papíru a plastových víček (zapojení školy do 
charitativních akcí) 

 Den Ekoškol 

 Den Země 

 pěstování nenáročných rostlin ve třídě, na školním po-
zemku 

 Záchranářský kurz (spolupráce s ČČK) 

 dopravní soutěž Jízda zručnosti 

 programy primární prevence sociálně patologických jevů 
(nikotinismus) 

Seberegulace a sebeorganizace organizace vlastního času, plánování učení a studia, 
stanovování osobních cílů a korků k jejich dosažení 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA  

Občan, občanská společnost a stát úloha občana v demokratické společnosti 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování základní kategorie fungování demokracie  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

Ekosystémy les, pole, lidské obydlí, louka, vodní plochy 

Základní podmínky života půda (zdroj výživy, ochrana)  

Vztah člověka k prostředí způsoby využívání a řešení odpadu  

 možnosti a způsoby ochrany zdraví  
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Člověk a jeho svět 5. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy 
map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmín-
kách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a 
polokoulí 

 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map 

 vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a síd-
lištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí 

 mapy obecně zeměpisné a tematické, orientace podle náčr-
tů, plánů map 

 zeměpisné pojmy 

 zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření 
půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí, půso-
bení lidí na krajinu a životní prostředí 

 Praha a regiony České republiky, surovinové zdroje, výro-
ba, služby a obchod 

 Evropa a svět (kontinenty, evropské státy, EU) 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, 
osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem 
posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, 
politického, správního a vlastnického 

 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hos-
podářství a kultury 

 jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního a vlastnické-
ho 

ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a za-
jímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu 
v naší vlasti i v jiných zemích 

 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti 
z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlas-
ti i v jiných zemích 

 předávání osobních zkušeností z cest 

   

LIDÉ KOLEM NÁS 

ČJS-5-2-01 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) 

 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) 

 mezilidské vztahy, pravidla slušného chování 

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a 
odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na 
společném postupu řešení 

 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi 

 obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl 

 dohodne se na společném postupu řešení 

 komunikace mezi lidmi 

 zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, 
sociálně slabým, společný „evropský dům“ 

 masová kultura a subkultura 

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která 
se už nemohou tolerovat a která porušují základní lidská 
práva nebo demokratické principy 

 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemo-
hou tolerovat a která porušují základní lidská práva nebo 
demokratické principy 

 protiprávní jednání, právní ochrana občanů a majetku, sou-
kromého vlastnictví, duševních hodnot 

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách vlastnictví; 
používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje 
cen nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost 
realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si 
půjčovat a jak vracet dluhy 

 rozlišuje základní formy vlastnictví 

 používá peníze v běžných situacích 

 obchod, firmy 

ČJ-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a přírodním 
prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti 
zlepšení životního prostředí obce (města) 

 poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na 
změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení ži-
votního prostředí obce (města) 

 základní globální problémy (významné sociální problémy, 
problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, 
globální problémy přírodního prostředí) 
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Člověk a jeho svět 5. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

LIDÉ A ČAS 

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdů-
vodní základní význam chráněných částí přírody, nemovi-
tých i movitých kulturních památek 

 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako infor-
mačních zdrojů pro pochopení minulosti 

 zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemo-
vitých i movitých kulturních památek 

 péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost 

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způ-
sob života a práce předků na našem území v minulosti a 
současnosti s využitím regionálních specifik 

 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a 
práce předků na našem území v minulosti a současnosti 
s využitím regionálních specifik 

 proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, 
průběh lidského života 

 počátky utváření novodobého českého národa, národní ob-
rození a jeho významné osobnosti, české země 2. poloviny 
19. století, 1. světová válka, vznik Československé republiky 
a její významné osobnosti, 2. světová válka, zánik ČSR, po-
válečná léta, období totality, vznik České republiky, obnova 
demokracie 

ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních 
svátků a významných dnů 

 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a vý-
znamných dnů 

 současnost a minulost v našem životě (státní svátky a vý-
znamné dny) 

   

ROZMANITOST PŘÍRODY 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neži-
vé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti 
mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 

 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, 
princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi koneč-
ným vzhledem přírody a činností člověka 

 nerost a horniny (některé hospodářsky významné horniny a 
nerosty, zvětrávání 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a 
střídáním ročních období 

 vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako sou-
části vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním roč-
ních období 

 Vesmír a Země (sluneční soustava, den a noc, roční období) 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní pro-
jevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí or-
ganismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché 
klíče a atlasy 

 porovnává na základě pozorování základní projevy života na 
konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do zná-
mých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 

 rovnováha v přírodě (význam, vzájemné vztahy mezi orga-
nismy, základní společenstva) 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka 
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví 
člověka podporovat nebo poškozovat 

 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozli-
šuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podpo-
rovat nebo poškozovat 

 ochrana přírody (ohleduplné chování k přírodě, odpověd-
nost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rost-
lin a živočichů, likvidace odpadů, živelní pohromy a ekolo-
gické katastrofy) 

ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a 
z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; 
v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit 

 charakterizuje základní složky, funkce a činnosti integrova-
ného záchranného systému 

 rozlišuje situace, kdy lze a kdy nelze uhasit požár 

 rozpozná varovný signál Všeobecná výstraha, adekvátně na 
něj reaguje, zná a prakticky uplatní postupy v případě naříze-
ní evakuace, včetně zásad opuštění bytu 

 ovládá základní zásady a postupy spojené s povodněmi, at-
mosférickými poruchami, haváriemi a dalšími mimořádnými 

 Integrovaný záchranný sytém (složky, význam ve vztahu 
k řešení mimořádných událostí) 

 požáry a jejich rizika (způsob chování při požárech, mož-
nosti hašení, evakuace, evakuační plán, úniková cesta) 

 péče o zdraví a poskytování první pomoci (přivolání pomo-
ci, nahlášení události) 

 klasifikace mimořádných událostí 

 varovný signál Všeobecná výstraha 
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Člověk a jeho svět 5. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

událostmi, osvojené dovednosti a způsoby jednání aplikuje 
v simulovaných situacích hromadného ohrožení 

 evakuace (evakuační zavazadlo) 

 povodně a zátopové oblasti (co je povodeň a zásady chová-
ní) 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní 
postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

 prakticky ověřuje vlastnosti hornin a nerostů, vody, půdy, 
vzduchu 

 nerosty a horniny, půda (vlastnosti, složení) 

 voda a vzduch (vlastnosti, složení) 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení zá-
kladních funkcí jednotlivých orgánových soustav a 
k podpoře vlastního zdravého způsobu života 

 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních 
funkcí jednotlivých orgánových soustav a k podpoře vlastní-
ho zdravého způsobu života 

 lidské tělo (životní potřeby a projevy, základní stavba a 
funkce, orgánové soustavy, pohlavní rozdíly mezi mužem a 
ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince) 

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orien-
tuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 

 objasní a vysvětlí pojmy týkající se etap lidského života (roz-
množovací soustava, období vývoje člověka, novorozenec, 
dětství a dospívání, puberta, dospělost, stáří) 

 lidské tělo (pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy 
lidské reprodukce, vývoj jedince) 

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících 
mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vy-
hodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako 
chodec a cyklista 

 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících 
zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné 
události 

 osobní bezpečí (bezpečné chování v rizikovém prostředí, 
v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace 
– šikana, týrání, sexuální zneužívání, brutality a jiné formy 
násilí v médiích) 

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené jed-
noduché způsoby odmítání návykových látek 

 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způ-
soby odmítání návykových látek 

 návykové látky a zdraví (odmítání návykových látek, hrací 
automaty a počítače) 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky souvise-
jící s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 

 uplatňuje základní dovednosti a návyky související 
s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 

 zdravotní osvěta (služby odborné pomoci) 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná 
poranění a zajistí lékařskou pomoc 

 ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohla-
ví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chová-
ní mezi chlapci a děvčaty v daném věku 

 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje 
se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a 
děvčaty v daném věku 

 sexuální výchova 

   

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samo-
statně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

 zná základní poznatky o pěstování rostlin v místnosti i na za-
hradě, umí je pozorovat 

 pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě 

 okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové 
i jiné rostliny 

 ovládá základní zásady pěstování a ošetřování pokojových 
rostlin 

 pokojové rostliny 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje a náčiní 

 

 dokáže se zorientovat ve výběru pomůcek, nástrojů a náčiní  pěstování rostlin na zahradě (správná volba pomůcek při 
pěstitelských činnostech) 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;  seznámí se s bezpečnostními pravidly a nacvičí si poskytnutí  jedovaté rostliny (drogy, alergie) 
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Člověk a jeho svět 5. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

poskytne první pomoc při úrazu první pomoci  bezpečnosti práce 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně  umí pojmenovat některé jednoduché spotřebiče v kuchyni  kuchyňské spotřebiče (základní vybavení kuchyně) 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm  dovede připravit jednoduché občerstvení  jednoduché pokrmy (výběr, nákup a skladování potravin) 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a spole-
čenského chování 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, do-
držuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první 
pomoc i při úrazu v kuchyni 

 uplatní pracovní návyky a dokáže poskytnout první pomoc  základy hygieny (technika v kuchyni) 

 

 

Člověk a jeho svět 5. ročník  Člověk a jeho svět 5. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSNTÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 výstava nerostů 

 Mobilní planetárium ve škole 

 sběr starého papíru a plastových víček (zapojení školy do 
charitativních akcí) 

 Den Ekoškol 

 Den Země 

 projekt Třídní laboratoř 

 programy primární prevence sociálně patologických jevů 
(závislost, návykové látky) 

 první pomoc (spolupráce s ČČK) 

 výukový program Lidské tělo 

Ekosystémy moře, tropický deštný les a jejich význam 

Základní podmínky života přírodní zdroje, jejich vyčerpatelnost  

Lidské aktivity a problémy životního prostředí zemědělství a životní prostředí, průmysl a životní prostředí  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA  

Občanská společnost a škola demokratické vztahy ve škole, žákovský parlament  

Občan a občanská společnost a stát úloha občana v demokratické společnosti  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  

Objevujeme Evropu státní a evropské symboly, Den Evropy 

Jsme Evropané instituce EU, jejich fungování, čtyři svobody, mezinárodní organiza-
ce 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  
 

Princip sociálního smíru a solidarity odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace 
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5.7 Dějepis 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

     Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu Dějepis 

Oblast Člověk a společnost 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Obsahové vymezení 

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. 

Navazuje na učivo předmětu Člověk a jeho svět v 1. až 4. ročníku a ve svém obsahu rozšiřuje práci s časovými údaji, orientaci v čase a důležitých 
historických skutečnostech, vnímání dějin jako časového sledu událostí, pochopení vztahů mezi ději a událostmi a nalezení příčin a důsledků dějů. 
Prohlubuje se tak rozvíjení vlastního historického vědomí, chápání kulturní rozmanitosti světa a poučení, že historie je zkušeností pro dnešní svět. 

Ve vyučovacím předmětu se realizují tato průřezová témata: Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvis-
lostech a Mediální výchova. 

Časové a organizační vymezení 

Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku 2 hodiny týdně. 

Vyučování probíhá v kmenových třídách, ale výuka se doplňuje exkurzemi do muzeí či historických památek. 

Integrace předmětů Dějepis 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na 
úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

Předkládáme žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů, které jim umožní poznání dějin vlastního národa a regionu v kontextu s evropských 
vývojem. 

Směřujeme žáky k posouzení vlastního pokroku a ke kritickému hodnocení svých výsledků v rámci hodnocení v předmětu. 

Přibližujeme žákům problematiku dějin kultury a přínosu jednotlivých států, oblastí a civilizací pro rozvoj vzdělanosti. 

Kompetence k řešení problémů: 

Umožňujeme žákům kriticky myslet a činit uvážlivá rozhodnutí 

Vytváříme pro žáky praktické problémové úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů. 

Kompetence komunikativní: 

Nabízíme žákům dostatek možností v řízené diskusi naslouchat promluvám druhých a vhodně na ně reagovat. 

Vybízíme žáky, aby kladli věcné otázky. 

Vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému tématu. 

Směřujeme žáky k výstižnému a logickému vyjadřování například při referátech, aktualitách apod. 

Kompetence sociální a personální: 

Podporujeme „inkluzi“ (začlenění). 

Volíme formy práce, které vytváří různorodý kolektiv třídy a umožňují vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého 
člena třídního kolektivu. 

Umožňujeme práci v týmech, a tím učíme vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. 
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Vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. 

Kompetence občanské: 

Utváříme u žáků vztah k tradicím, národnímu a kulturnímu dědictví. 

Rozvíjíme zájem o veřejné záležitosti (besedy, setkání, akce města apod.). 

Kompetence pracovní: 

Požadujeme dodržování dohodnuté kvality práce na základě předem stanovených kritérií. 

Umožňujeme žákům vzájemně se radit a pomáhat si. 

Směřujeme žáky k využívání získaných historických poznatků a dovedností v běžném životě. 

Podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a znalostí cizího jazyka. 

Seznamujeme žáky s různými profesemi s blízkým vztahem k dějepisu. 

Utváříme u žáků schopnost plánovat a provádět jejich pracovní činnosti a získaná data dále zpracovávat a vyhodnocovat. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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Dějepis 6. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČLOVĚK V DĚJINÁCH 

D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti 
dějepisných poznatků 

 objasní důležitost historického poznání 

 uvede dějepisné poznatky z místa svého bydliště 

 úvod do dějepisu (hmotné prameny, písemné prameny, ar-
cheologie) 

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; po-
jmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány 

 popíše, čím se zabývá archeolog a archeologie 

 uvede příklady hmotných pramenů 

 vysvětlí význam muzeí pro příští generace 

 popíše, co je úkolem archivů 

 uvede příklady archiválií 

 vyjmenuje instituce, které slouží k ukládání písemností 

 shrne, odkud pocházejí informace o historii 

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí 
hlavní historické epochy v chronologickém sledu 

 popíše vliv jevů na obloze na měření času 

 uvede různé druhy kalendářů 

 uspořádá hlavní historické epochy 

 používá časovou přímku 

 historický čas a prostor 

 kalendáře, časová přímka 

   

POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI 

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, 
jejich materiální a duchovní kulturu 

 najde rozdíly a shod mezi pravěkým a dnešním člověkem 

 uvede důkazy o životě lidí starší doby kamenné na našem 
území 

 doba kamenná 

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpra-
cování kovů pro lidskou společnost 

 vysvětlí, jak přechod k zemědělství změnil život lidí 

 popíše s pomocí mapy šíření zemědělství do Evropy 

 popíše vlastními slovy život zemědělců 

 uvede výhody využití tažné síly dobytka 

 zdůvodní rozvoj řemesel 

 zdůvodní, proč byl k výrobě nástrojů vhodnější bronz než 
kámen a měď 

 zdůvodní výhody železných nástrojů oproti bronzovým a 
kamenným 

 neolitická revoluce 

 doba bronzová 

 doba kamenná 

D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na našem 
území 

 diskutuje s využitím obrázků o životě lidí v pozdní době ka-
menné 

 popíše život Keltů na našem území 

 Keltové, (Bójové), Germáni, Slované 

 

NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY 

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami 
a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací 

 objasní, jak Nil ovlivňoval život Egypťanů 

 popíše přeměnu krajiny v Mezopotámii v úrodnou oblast 

 Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína 

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly  dá do souvislostí touhu Egypťanů po nesmrtelnosti se sta-  stavby, pyramidy 
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Dějepis 6. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

součástí světového kulturního dědictví vební činností a s mumifikací 

 uvede nejvýznamnější památky starověkého Egypta 

 zdůvodní vliv písma a používání číslic na rozvoj společnosti 

 zaujme stanovisko k vybraným myšlenkám hinduismu nebo 
buddhismu 

 uvede příklady památek starověkého Řecka 

 vyhledá příklady památek starověké římské kultury 

 náboženství 

 balzamování 

 písmo, číslice 

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech přínos an-
tické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evrop-
skou civilizaci, zrod křesťanství a souvislosti s judaismem 

 porovná, čím se lišila náboženská víra Židů od víry ostatních 
národů 

 vybere základní myšlenky spojené s judaismem 

 připraví vyprávění o vybraném hrdinovi z dějin starověkého 
Řecka 

 popíše na příkladech druhy antických sloupů 

 uvede důkazy o vyspělosti Etrusků 

 posoudí, jak řecká kultura ovlivnila kulturu římskou 

 dá do souvislostí antickou a evropskou kulturu 

 posoudí, proč se křesťanství stalo nejrozšířenějším nábožen-
stvím v Evropě 

 náboženství, židovství, křesťanství 

 Palestina 

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení společenských 
skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické 
demokracie 

 popíše za pomoci obrázků jednotlivé vrstvy egyptské společ-
nosti ve starověku 

 posoudí z pohledu dnešního člověka Chamurappiho zákoník 

 popíše s pomocí učebnice rozdělení starověké indické společ-
nosti do kast 

 rozhodne, které události vedly k oslabení starověkého Řecka 

 popíše vlastními slovy zrod demokracie v Athénách 

 vyhledá rozdíly mezi Spartou a Athénami 

 uvede příklady práv a povinností římského občana v době 
republiky 

 vyhledá rozdíly mezi demokracií a samovládou 

 popíše příčiny, které urychlily zánik římské říše 

 zákoník 

 společenské skupiny 

 demokracie 

 městské státy 

 starověké Řecko 

 starověký Řím 

 

 

Dějepis 6. ročník  Dějepis 6. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

VÝCHOVA DEOKRATICKÉHO OBČANA  
 metody historie, pomocné historicky vědy 

 informační a komunikační technologie a český jazyk a literatura (kritická práce se zdroji informací) 

 výchova k občanství 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  

Objevujeme Evropu a svět 
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Dějepis 7. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA 

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která 
nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a 
vzniku států 

 vysvětlí důsledky rozpadu římské říše 

 vyjmenuje nová evropská etnika 

 zdokonalí dovednost čtení z mapy při vysvětlování pohybu 
nového obyvatelstva 

 charakterizuje úlohu církve v souvislosti s utvářením nových 
státních útvarů 

 posoudí vliv Vikingů na utváření raně středověkých státních 
útvarů 

 zhodnotí podíl církve na utváření Francké říše 

 konkretizuje přínos karolinské kultury 

 stěhování národů 

 Francká říše 

 Vikingové 

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, byzant-
sko-slovanské a islámské kulturní oblasti 

 shrne hlavní etapy vývoje Byzantské říše 

 objasní základní znaky byzantské kultury na konkrétních 
příkladech 

 popíše vliv byzantské kultury na okolní země 

 objasní pojmy spojené s islámskou vírou a arabskou kulturou 

 porovná shodné a odlišné rysy islámu a křesťanství 

 zhodnotí přínos arabské kultury pro kulturu evropskou 

 islám a islámské říše ovlivňující Evropu 

 Byzantská říše 

 Arabská říše 

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj 
českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech 

 vyjmenuje slovanské národy a přiřadí je k jednotlivým slo-
vanským větvím 

 shrne poznatky o Sámově říši a zhodnotí její význam 

 dá do souvislostí sjednocení slovanských kmenů s nutností 
obrany před kočovnými kmeny 

 vyhodnotí důležitost příchodu Cyrila a Metoděje pro další 
vývoj našeho národa 

 popíše kulturní přínos Velké Moravy 

 objasní vnitřní vývoj českého státu v evropských souvislos-
tech a dopady jeho christianizace  

 charakterizuje výjimečnost osoby Svatého Václava 

 Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a postavení 
v Evropě 

 Sámova říše 

 český stát v době knížecí 

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středově-
kého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, 
vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám 

 posoudí vliv církve na každodenní život tehdejších lidí 

 popíše organizaci světské a církevní moci 

 zhodnotí důvody a důsledky křížových výprav do Svaté země 

 středověká společnost 

 křesťanství 

 papežství 

 císařství 

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké 
společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury 

 uvede znaky románského slohu a příklady stavebních pamá-
tek (i regionálních) 

 popíše změny v zemědělské výrobě 

 popíše život ve středověkém městě (obchod, práva, řemesla) 

 zhodnotí přínos vlády Karla IV.  

 Lucemburkové 

 kultura středověké společnosti 

 románské a gotické umění a vzdělanost 
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Dějepis 7. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

 rozpozná znaky gotiky na příkladech významných gotických 
památek 

   

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY 

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, 
nové myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve 
na tyto požadavky 

 zhodnotí vliv Jana Husa na počátky reformace 

 uvede příklady reformních hnutí (reformátoři a místa jejich 
působení) 

 objasní propojenost antiky s renesancí a humanismem a jejich 
projevy v kultuře, myšlení a životě lidí 

 renesance 

 humanismus 

 husitství 

 reformace a jejich šíření Evropou 

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český politic-
ký a kulturní život 

 popíše způsob boje (taktiku) husitů 

 zdůvodní výsledky husitských válek 

 husitské války 

 vláda Jiřího z Poděbrad 

D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, 
jejich příčiny a důsledky 

 uvede důvody zámořských plaveb 

 ukáže na mapě důležité zámořské výpravy 

 shrne význam objevných plaveb a jejich důsledky 

 zámořské objevy 

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v podmínkách Ev-
ropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center 
a jeho postavení uvnitř habsburského monarchie 

 popíše český stát v období poděbradském a jagellonském 
v evropských souvislostech 

 uvede důvody nástupu Habsburků na český trůn 

 objasní pojem absolutní monarchie  

 uvede významné osobnosti rudolfinské doby 

 Jagellonci na českém trůně 

 české země za vlády Habsburků 

 české stavovské povstání 

 třicetiletá válka 

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války 
a posoudí její důsledky 

 vysvětlí úlohu českých stavů 

 popíše průběh a důsledky stavovského povstání 

 uvede zlomové události třicetileté války 

 zhodnotí osobnost J. A. Komenského a význam jeho díla 

 počátky absolutních monarchů 

 
 

Dějepis 7. ročník  Dějepis 7. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  literární výchova 

 výchova k občanství Rozvoj schopností poznávání 

Mezilidské vztahy   

Komunikace   

Kooperace a kompetice   

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti   

VÝCHOVA DEOKRATICKÉHO OBČANA   

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování   

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH   

Jsme Evropané kořeny a zdroje evropské civilizace, klíčové mezníky evropské historie   
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Dějepis 8. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY 

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje abso-
lutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus 

 vysvětlí rozdíl mezi pojmy absolutismus, konstituční monar-
chie a parlamentarismus 

 popíše situaci v českých zemích po třicetileté válce 

 porovná vývoj v českých zemích a vybraných evropských 
zemích 

 zhodnotí vliv osvícenství na politický vývoj v českých zemích, 
v Evropě a na americkém kontinentu 

 objasní pojem osvícenský absolutismus 

 uvede příklad boje za nezávislost, který vedl ke vzniku ob-
čanské společnosti 

 občanská válka v Anglii 

 reformy Marie Terezie a Josefa II. 

 české země po třicetileté válce v 17. a 18. století 

 Velká Británie v koloniích 

 severoamerické kolonie a vznik USA 

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních 
stylů a uvede jejich představitele a příklady významných 
kulturních památek 

 rozpozná projevy barokní kultury 

 zhodnotí nové myšlenky doby a jejich hlavní představitele 

 uvede významné památky a osobnosti baroka a českého ba-
roka, spojuje jednotlivé kulturní styly 

 baroko 

 české baroko (malířství, sochařství, literatura, hudba, škol-
ství) 

 klasicismus 

 romantismus 

 biedermeier 

   

MODERNIZACE SPOLEČNOSTI 

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a 
kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charak-
terizují modernizaci společnosti 

 porovná hospodářskou vyspělost států 

 uvede příklady nerovnoměrného vývoje států 

 zhodnotí různé způsoby řešení sociálních otázek 

 popíše vliv rozvoje průmyslu na změny ve společnosti 

 analyzuje dopad rozvoje průmyslu na životní prostředí 

 uvede příklady emancipace žen 

 jmenuje některé vědecké a technické vynálezy 19. a počátku 
20. století 

 popíše charakteristické znaky secese 

 jmenuje hlavní představitele klasicismu a secese 

 • zdůvodní kulturní různorodost doby 

 Rusko v 17. a 18. století  

 socialismus 

 kapitalismus 

 secese 

 věda a technika 

 průmyslová revoluce 

 emancipace žen 

D-9-6-02 objasní souvislosti mezi událostmi francouzské re-
voluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím 
starých společenských sktruktur v Evropě na straně druhé 

 vyhledá příčiny vzniku francouzské revoluce 

 popíše stručně průběh francouzské revoluce 

 zhodnotí význam a důsledky francouzské revoluce a napo-
leonských válek na evropský vývoj 

 popíše uspořádání Evropy po Vídeňském kongresu 

 francouzská revoluce a napoleonské války 

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého čes-
kého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných 
evropských národů 

 popíše příčiny a průběh českého národního obrození 

 jmenuje některé významné obrozenecké osobnosti  

 posoudí souvislost mezi emancipačním hnutím českého ná-

 národní obrozenecké hnutí v Evropě 

 české národní obrození 



Naše zelená škola – domov myšlenek, poznání a kamarádů 

 
122 

Dějepis 8. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

roda a obecnými rysy dané doby 

D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných soci-
álních skupin; uvede požadavky formulované ve vybraných 
evropských revolucích 

 rozliší politické programy a cíle v jednotlivých zemích 

 určí příčiny neúspěchu snah o sjednocení Německa a Itálie 
v roce 1848 

 rok 1848 v Evropě a v Čechách (Metternich) 

D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje základní 
politické proudy 

 porovná Havlíčka a Palackého jako představitele politických 
proudů 

 politické proudy 

 politické strany 

 občanská práva 

D-9-6-06 vysvětlí tempo modernizace a prohloubení nerov-
noměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně 
důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakte-
rizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií 

 určí příčiny vzniku občanské války v USA 

 analyzuje její výsledky a vliv na další vývoj USA 

 zhodnotí význam sjednocení Německa a Itálie  

 popíše vztahy mezi velmocemi 

 vyhledá rozpory a lokální střety mezi velmocemi 

 uvede příklady sociálních dopadů kolonialismu 

 občanská válka v USA 

 vznik Německa a Itálie 

 kolonialismus 

 

MODERNÍ DOBA 

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 
světových válkách a jeho důsledky 

 popíše příčiny, průběh a výsledky první světové války 

 vysvětlí důsledky první světové války, nové uspořádání Ev-
ropy 

 první světová válka a její politické, sociální a kulturní dů-
sledky 

 nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě 

 vznik ČSR 

 

 

Dějepis 8. ročník 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola společná tvorba pravidel třídy, pravidla jsou důležitá 

Občan, občanská společnost a stát 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané kořeny a zdroje evropské civilizace 

 klíčové mezníky evropské historie 
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Dějepis 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

MODERNÍ DOBA 

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických sys-
témů 

 zhodnotí vývoj v Československu ve 20. a 30. letech 

 porovná vývoj v Československu s vývojem v Evropě 

 popíše vývoj kultury, věd a umění 

 evropské demokratické systémy 

 první republika 

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny 
jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvis-
lostech a důsledky jejich existence pro svět; rozpozná de-
struktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu 

 vyhledá příčiny nastolení totalitních systémů v politických a 
ekonomických souvislostech 

 rozpoznává znaky totalitní společnosti 

 jmenuje zlomové události let 1945 – 1948 v Československu 

 popíše na příkladech období totality u nás 

 Itálie, Německo 

 totalitní systémy (komunismus, fašismus, nacismus) 

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a 
jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv 

 uvede příklady antisemitismu a rasismu v historii  druhá světová válka 

 holocaust 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v evropských 
souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské 
a kulturní prostředí 

 posoudí závislost ČSR na SSSR a vyhledá důsledky této závis-
losti 

 zdokumentuje na příkladech situaci v Československu v roce 
1968 

 sestaví přehled hlavních událostí a doloží důsledky těchto 
událostí 

 druhá republika 

 mnichovská konference 

 protektorát 

 odboj 

 Pražské jaro 

 ústup od reforem 70. a 80. let 

 poválečný vývoj 

 

ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT 

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků 

 vysvětlí pojem studená válka 

 uvede příklady střetávání 

 studená válka 

 supervelmoci 

 sametová revoluce 

 krize sovětského impéria 

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politic-
ké důvody euroatlantické hospodářské a vojenské spolu-
práce 

 posoudí důvod začlenění ČR do integračního procesu 

 uvede možnosti předcházení hrozbám terorismu 

 NATO 

 Evropská unie 

D-9-8-03 posoudí postavení a rozvojových zemí  vyhledá odlišnosti rozvojových zemí od ekonomicky vyspě-
lých 

 prokáže na příkladech propojenost jejich problémů s okolním 
světem 

 kolonie 

 třetí svět 

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech součas-
ného světa 

 popíše globální problémy lidstva a vyhledá příčiny jejich 
vzniku 

 propojuje poznatky z jiných předmětů 

 navrhne možné způsoby řešení 

 globální problémy lidstva 

 terorismus 

 integrace 
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Dějepis 9. ročník  Dějepis 9. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 výchova k občanství a demokracii 

Rozvoj schopností poznávání 

Mezilidské vztahy   

Komunikace   

Kooperace a kompetice   

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti   

VÝCHOVA DEOKRATICKÉHO OBČANA   

Občan, občanská společnost a stát   

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování   

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH   

Objevujeme Evropu a svět   

Jsme Evropané kořeny a zdroje evropské civilizace   

klíčové mezníky evropské historie   

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

 Fungování a vliv médií ve společnosti vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i histo-
rické perspektivy 

role médií v politických změnách   
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5.8 Výchova k občanství a ke zdraví 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 1 1 2 2 6 

     Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu Výchova k občanství a ke zdraví 

Oblast Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Obsahové vymezení 

Vyučovací předmět jako předmět integrující témata Výchovy k občanství a Výchovy ke zdraví z RVP ZV je zaměřen na postupné formování občan-
ského profilu žáků, utváření vztahů ke skutečnosti, orientaci ve významných okolnostech společenského života, s činností politických organizací 
a možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní pravidla společenského soužití a chování, 
přebírat odpovědnost za vlastní názory a jejich důsledky. Otevírá cestu sebepoznání a poznání druhých lidí a pomáhá v orientaci v sociální realitě 
dneška. V souvislosti s preventivní ochrannou zdraví člověka, přináší základní poznání. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdra-
votně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky a čelit vlastnímu ohrožení v každodenním životě. Rozšiřují a prohlubují po-
znatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi nimi. 

Do tohoto předmětu je integrované průřezové téma Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, mediální vý-
chova a Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech. 

Časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět se realizuje ve  45 minutových vyučovacích hodinách s časovou dotací 2 hodiny týdně v 6. – 9. ročníku. Do výuky jsou začleňová-
ny exkurze, krátké projekty, setkání s významnými lidmi (pamětníci, zaměstnanci protidrogových center, lékaři, policisté). 

Integrace předmětů Výchova k občanství 

Výchova ke zdraví 

Člověk a svět práce 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na 
úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

Užíváme různých aktivizujících metod k získávání co nejširších poznatků v daném oboru. Nabízíme dostatek informačních zdrojů, vedeme žáky 
k samostatnému vyhledávání a třídění poznatků. 

Kompetence k řešení problémů: 

Motivujeme žáky k samostatnému řešení daného problému, zadáváme úkoly k posílení schopností žáka využívat vlastní zkušenosti. Zařazujeme 
samostatné tvůrčí úkoly podporující kreativitu i správné formulování a samostatné řešení problémů. 

Kompetence komunikativní: 

Učíme žáky využívat všech dostupná média – informační i komunikační. Vedeme žáky k tomu, aby dokázali stručně a přehledně sdělovat výsledky 
svých pozorování a v souvislosti s tím, aby si osvojili kultivovaný a souvislí projev. 

Kompetence sociální a personální: 

Zařazujeme práci ve skupině s důrazem na vytvoření pravidel v pracovním týmu. Posilujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj a vzájemný 
respekt. 

Kompetence občanské: 

Respektujeme vlastní názor žáků, vedeme žáky k pochopení práv a povinností vlastních i oponentových. Zdůrazňujeme význam podpory a ochrany 
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zdraví člověka. 

Kompetence pracovní: 

Využíváme ICT pro hledání informací, umožňujeme žákům, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopedií. Vytváříme pro žáky pří-
ležitost aplikovat své poznatky v modelových situacích. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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Výchova k občanství a ke zdraví 6. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a 
způsoby jejich používání 

 vyjádří co je národ, vysvětlí pojmy vlast a vlastenectví 

 zná státní symboly a jejich užívání 

 pojmenuje významné dny, svátky a tradice 

 vyjmenuje vybrané významné osobnosti 

 zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti 
němu vystupuje 

 vysvětlí pojem kultura, charakterizuje na příkladech základní 
součásti kultury, uvede příklady činností kulturních institucí 
v místě bydliště 

 popíše způsob, jak se může podílet na ochraně kulturních 
a přírodních památek 

 uvede příklady některých náboženství 

 naše vlast (státní symboly, významné dny, státní svátky, 
tradice) 

 kultura (kulturní instituce, ochrana přírodního a kulturního 
bohatství, umění, víra a náboženství, masová kultura) 

VO-9-1-02 rozlišuje projev vlastenectví od projevů naciona-
lismu 

VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a 
aktivně proti němu vystupuje 

VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně 
z ní vybírá akce, které ho zajímají 

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, vy-
jádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na ve-
řejné mínění a chování lidí 

VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájem-
né solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může 
v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci 
v situacích ohrožení a obrany státu 

 pojmenuje rozdíly mezi lidmi ve společnosti, uvede příklad 
pomoci v nouzi 

 uvědomuje si význam rodiny pro osobnostní rozvoj člověka 

 zná typy rodin, porovná rozdělení rolí v rodině dříve a nyní 

 pojmenuje specifika rodin v různých kulturách 

 identifikuje domácí násilí 

 respektuje zákonitosti soužití ve skupině vrstevníků, pozitivní 
komunikací přispívá k dobrým vztahům v kolektivu 

 přijímá názor druhého, dovede naslouchat 

 rozpozná šikanu, v případě potřeby vyhledá pomoc 

 žák vysvětlí příčiny fyzických a psychických změn u chlapců 
a dívek 

 hovoří o tématu dospívání bez zábran 

 vrstevnická skupina (vztahy a komunikace v rámci kolekti-
vu, přátelství, šikana) 

 rodina (rodina jako základní forma soužití v naší kultuře, 
rodina v různých kulturách, typy rodin, rodinné vztahy, 
domácí násilí) 

 dospívání a puberta (tělesné a duševní změny v pubertě, 
problémy spojené s dospíváním) 

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunika-
ce v různých životních situacích, případné neshody či kon-
flikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem 

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respek-
tuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby 
chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje 
k menšinám 

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce 
lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých 
cílů v rodině, ve škole, v obci 

   

ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO 

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek 
státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady in-
stitucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a stá-
tu 

 uvede příklady školských zařízení 

 zná svá práva a dodržuje povinnosti (školní řád) 

 vysvětlí funkci žákovského parlamentu, účastní se aktivně 
života školy 

 vysvětlí význam základního vzdělání jako lidského práva pro 
jeho vlastní vývoj 

 na příkladech popíše, čím se zabývá obecní úřad 

 naše škola – systém vzdělávání v ČR (práva a povinnosti 
žáků, význam a činnost žákovského parlamentu, význam 
vzdělání pro život) 

 naše obec (důležité instituce, správní orgány obce a jejich 
funkce a úkoly, zajímavá památná místa, místní tradice) VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu řízení 

státu pro každodenní život občanů 

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj vzta-
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hují, a uvědomuje si rizika jejich porušování  vysvětlí funkci a úkoly správních orgánů 

 seznámí se s různými památnými místy 

 uvede příklad místních tradic 

   

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

VZ-9-1-01 respektuj přijatá pravidla soužití mezi spolužáky 
i jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých mezilid-
ských vztahů v komunitě 

 chápe zdraví jako stav tělesné i sociální pohody, rozliší fakto-
ry pozitivně a negativně působící na zdraví 

 rozpozná zdravé potraviny, uplatňuje zdravé stravovací ná-
vyky 

 dodržuje vhodný denní režim 

 vysvětlí pojem prevence a aplikuje jej na péči o své zdraví 

 vysvětlí, co to je droga, pojmenuje rizika spojená s užíváním 
drog 

 objasní, jak na zdraví působí alkohol a tabákové výrobky 

 žák respektuje pravidla silničního provozu 

 vyhodnotí rizikové situace ohrožující jeho bezpečí 

 vhodně reaguje při mimořádných událostech 

 vyhledá odbornou pomoc 

 zdravý životní styl (zásady zdravé výživy, péče o zdraví, 
režim dne, prevence, alkohol a tabakismus) 

 osobní bezpečí (bezpečné chování chodce, rizika spojená 
s násilím, ochrana člověka při mimořádných událostech, 
centra pomoci, Linky důvěry) 

VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spol-
ku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na 
kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví 

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tě-
lesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi 
uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví 

VZ-9-1-04 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 

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o ak-
tivní podporu zdraví 

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob stra-
vování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých 
možností uplatňuje zdravé stravovací návyky 

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozho-
dování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenos-
nými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravot-
ním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou 
pomoc 

VZ-9-1-13 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 pato-
logickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhle-
dá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových situa-
cích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situa-
cím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby 
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poskytne adekvátní pomoc 

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany 
v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných 
událostí 

 

 

Výchova k občanství a ke zdraví 6. ročník  Výchova k občanství a ke zdraví 6. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA   dějepis 

 literární výchova 

 přírodopis 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy  

Komunikace   

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA   

Občanská společnost a škola  

Občan, občanská společnost a stát   

Formy participace občanů v politickém životě   

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování   

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA   

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení   

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality   
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Výchova k občanství a ke zdraví 7. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a 
aktivně proti němu vystupuje 

 vysvětlí pojem masová kultura  

 objasní možné nebezpečí působení masmédií na člověka 

 objasní možné nebezpečí působení masmédií na člověka 

 kriticky vnímá mediální sdělení týkající se odlišností mezi 
lidmi 

 rozpozná v jakých společenských vztazích je začleněn 

 rozpozná různé způsoby komunikace 

 rozpozná netolerantní chování mezi lidmi 

 seznámí se s problematikou etnických skupin a zaujímá tole-
rantní a respektující postoj k menšinám 

 vystupuje proti násilí, vandalismu a intoleranci 

 masmédia (vliv médií na každodenní život, společnost, poli-
tický život; vliv médií na postoje a chování; role filmu a te-
levize v životě jednotlivce, rodiny a společnosti) 

 vztahy mezi lidmi (lidská setkání – rozdíly mezi lidmi, 
osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace, konflikty 
mezi lidmi, problémy lidské nesnášenlivosti, problematika 
etnických skupina zohlednění potřeb minoritních skupin) 

VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně 
z ní vybírá akce, které ho zajímají 

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, vy-
jádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na ve-
řejné mínění a chování lidí 

VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájem-
né solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může 
v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci 
v situacích ohrožení a obran státu 

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunika-
ce v různých životních situacích, případné neshody či kon-
flikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem 

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respek-
tuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby 
chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje 
k menšinám 

VO-9-1-09 rozpozná netolerantní, rasistické, xenofobní a ex-
tremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj 
proti všem projevům lidské nesnášenlivosti 

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce 
lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých 
cílů v rodině, ve škole, v obci 

   

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných charakterových 
vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně 
koriguje své chování a jednání 

 jednoduše objasní vývoj osobnosti 

 vysvětlí pojmy: pasivita, agresivita a asertivita 

 uvede příklady řešení konfliktních situací (útok, únik) 

 charakterizuje své osobní vlastnosti 

 uvědomuje si význam vrozených vloh a schopností a potřebu 
je rozvíjet 

 uvědomuje si a koriguje své chování, jednání 

 dospívání a puberta (osobnost člověka, projevy chování, 
chování v konfliktních situacích, osobní vlastnosti, doved-
nosti a schopnosti) 

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakte-
rové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překoná-
vat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru 
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ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, 
včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, 
uvede příklady 

 objasní, jaké místo má majetek mezi životními hodnotami 

 rozliší několik druhů majetku 

 vyjmenuje různé způsoby nabývání majetku a hospodaření 
s ním 

 na příkladech rozliší a porovná různé typy vlastnictví 

 dodržuje zásady ochrany duševního vlastnictví 

 majetek a vlastnictví (majetek, druhy majetku, hospodaření 
s majetkem, formy a vlastnictví, hmotné a duševní zdraví, 
ochrana duševního zdraví) 

   

ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO 

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spo-
třebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých 
lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, ro-
zumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu 

 vysvětlí pojem a smysl základních lidských práv 

 uvede a na příkladech rozliší případy morálního 
a nemorálního jednání, zaujme k nim vlastní postoj 

 na příkladech vysvětlí, v čem spočívá rozdíl mezi mravností, 
morálkou a právní normou 

 vysvětlí na čem je založena svoboda člověka 

 uplatňuje vhodné způsoby chování v konkrétních situacích 

 na příkladech vysvětlí výhody lidské spolupráce 

 lidská práva a rovnoprávnost před zákonem 

 zásady lidského soužití (morálka a mravnost, svoboda, pra-
vidla a normy chování, výhody spolupráce mezi lidmi) 

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování 

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek 
a trestný čin, uvede jejich příklady 

   

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o ak-
tivní podporu zdraví 

 uplatňuje zdravé stravovací návyky 

 zná možnosti alternativních způsobů stravování, zaujímá 
k nim své stanovisko 

 vysvětlí termín civilizační choroba 

 ví, co infekci způsobuje, popíše různé možnosti přenosu 

 uvědomuje si nezbytnost prevence, dodržuje zásady hygieny 

 pojmenuje rizika experimentování s návykovými látkami 
(léky, chemikálie, tzv. měkké a tvrdé drogy, je si vědom dů-
sledků 

 rozliší druhy nelegálních drog, popíše jejich účinky 

 pojmenuje pojmy dalších závislostí jako je gamblerství, inter-
netová komunikace atd. 

 je obeznámen s pojmem sexuální zneužívání, zná jeho formy 

 zdravý životní styl a péče o zdraví (zdravá výživa, alterna-
tivní způsob stravování, civilizační choroby, infekční choro-
by) 

 rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (zneužívání návy-
kových látek, jiné druhy závislosti, násilí, sexuální krimina-
lita) 

 dědičné a vrozené vady (Downův syndrom, diabetes, hemo-
filie, rozštěp páteře aj., zařazení postižených dětí do běžné-
ho života) 

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a dis-
kutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí 

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob stra-
vování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých 
možností uplatňuje zdravé stravovací návyky 

VZ-9-1-13 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 pato-
logickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhle-
dá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany 
v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných 
událostí 

 

Výchova k občanství a ke zdraví 7. ročník  Výchova k občanství a ke zdraví 7. ročník 
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Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  
 dějepis 

 literární výchova 

 přírodopis 

 ICT 

 český jazyk a literatura 

Sebepoznání a sebepojetí 

Psychohygiena  

Mezilidské vztahy  

Komunikace  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA  
 

Občan, občanská společnost a stát 

Formy participace občanů v politickém životě   

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování   

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA   

Kulturní diference   

Lidské vztahy   

Multikulturalita   

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA   

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení   

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality   
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Výchova k občanství a ke zdraví 8. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respek-
tuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby 
chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje 
k menšinám 

 projevuje tolerantní postoj k lidem odlišné sexuální orientace, 
uznává právo člověka na plnohodnotný partnerský život, do-
vede o těchto věcech otevřeně hovořit 

 chápe význam spolupráce mezi lidmi při řešení problémů 

 uplatňuje pravidla komunikace při vedení dialogu, aktivně 
naslouchá, je empatický 

 účastní se diskuse, dovede formulovat vlastní názory, umí je 
obhájit 

 vztahy mezi lidmi (jinakost v sexuální orientaci, respekt 
k lidem odlišné sexuální orientace, aktivně vystupuje proti 
rasismu, xenofobii a násilí) 

 aktivní participace ve společnosti (zapojení se do diskuse, 
její rozvinutí, prosociální chování) VO-9-1-09 rozpozná netolerantní, rasistické, xenofobní a ex-

tremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj 
proti všem projevům lidské nesnášenlivosti 

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce 
lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých 
cílů v rodině, ve škole, v obci 

   

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a hodno-
cení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 

 hodnotí se objektivně, je si vědom svých kladných stránek, 
chce na sobě pracovat, stanovuje si reálné cíle, má představu 
o své budoucnosti, o dalším vzdělávání a profesním zaměření 

 člověk jako jedince (temperament – melancholik, sangvinik, 
cholerik, flegmatik; charakter – introvert, extravert; vliv se-
bepodceňování, sebepřeceňování, zdravého sebevědomí; 
druhy paměti; pocity, prožívání citů – afekt, nálada, vášeň) 

 
VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 
individuálních i společenských cílů, objasní význam vůle 
při dosahování cílů a překonávání překážek 

VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných charakterových 
vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně 
koriguje své chování a jednání 

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakte-
rové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překoná-
vat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru 

   

ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO 

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na pří-
kladech porovná jejich znaky 

 rozliší nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná 
jejich znaky 

 uvede a popíše symboly ČR 

 objasní rozdíly v činnosti zákonodárných, výkonných správ-
ních a soudních orgánů státu, uvede příklady  

 objasní, jaký mají význam volby v demokratické společnosti 

 vysvětlí, co je ústava ČR a co jsou základním dokumenty 
o lidských právech 

 vysvětlí rozdíl mezi morálními a právními normami 

 stát a právo (znaky, typy a formy státu, symboly státu, slož-
ky státní moci, jejich orgány a instituce, význam a formy vo-
leb, ústava ČR) 

 lidská práva a svobody (úprava lidských práv 
v dokumentech, právo a morálka, význam a funkce právní-
ho řádu ČR, orgány právní ochrany občanů, protiprávní 
jednání, druhy a postihy protiprávního jednání, trestní po-
stižitelnost, podstata a škodlivost korupce a zneužívání po-
stavení pro soužití lidí a soudržnost společnosti) 

 rodina a manželství 

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek 
státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady in-
stitucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a stá-
tu 

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev 
v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou vý-
sledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých vztahů 
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Výchova k občanství a ke zdraví 8. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

– vlastnictví, pracovní poměr, manželství  vysvětlí význam a funkci právního řádu ČR, pojmenuje orgá-
ny právní ochrany 

 na příkladech rozpozná rozdíl mezi přestupkem a trestním 
činem 

 uvede příklady nejzávažnějších trestních činnost 

 chápe podstatu a škodlivost korupce a zneužívání postavení 
pro soužití lidí a soudržnosti společnosti 

 uvede vzájemná práva a povinnosti manželského svazku a 
okolnosti za jakých lze manželství uzavřít 

 seznámí se se zákoníkem práce a uvede náležitosti pracovní 
smlouvy 

 zákoník práce a pracovní poměr 

VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich 
důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících ob-
čanskoprávní vztahy – osobní přeprava, koupě, oprava či 
pronájem věci 

VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občan, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce 
při postihování trestných činů 

VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního 
jednání 

   

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT 

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní 
život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU 
i možných způsobů jejich uplatňování 

 charakterizuje evropskou integraci 

 vyjmenuje hlavní orgány EU, uvede příklady institucí EU 
a jejich vlivem na ČR 

 vyjmenuje a vysvětlí hlavní důvody, které vedou státy 
k mezinárodní spolupráci 

 uvede příklady činností světových institucí 

 mezinárodní vztahy (evropská integrace – podstata, vý-
znam, výhody; Evropská unie a ČR; mezinárodní spoluprá-
ce; významné mezinárodní organizace – RE, NATO, OSN 
aj.) VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní organiza-

ce a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich vý-
znam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi 
státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních 
misích 

VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů globalizace, 
porovná jejich klady a zápory 

   

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozho-
dování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenos-
nými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravot-
ním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou 
pomoc 

 uvede příklady způsobu nákazy virem HIV a projevů nemoci 
AIDS 

 zná rizika související s používání návykových látek, vysvětlí 
pojem doping, pojmenuje rizika s dopingem spojená 

 popíše mužské a ženské pohlavní orgány v období dospívání 

 je si vědom toho, že se zahájením pohlavního života přebírá 
plnou zodpovědnost za jeho popř. následky 

 chápe rozdíl mezi vyzrálostí fyzickou a psychickou, uvědo-
muje si, že pro zahájení sexuálního života je důležitá přede-
vším psychická vyzrálost 

 je si plně vědom všech rizik spojených s předčasnou sexuální 
zkušeností (těhotenství a  rodičovství mladistvých) 

 rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (zneužívání návy-
kových látek, doping ve sportu) 

 sexuální dospívání, reprodukční zdraví (reprodukční funkce 
pohlavních orgánů, antikoncepce, plánované rodičovství, 
těhotenství, předčasná sexuální zkušenost, těhotenství a ro-
dičovství mladistvých) VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 

k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního sty-
lu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví 
v rámci školy a obce 

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, vhodně na 
ně reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdraví, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; chápe 
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Výchova k občanství a ke zdraví 8. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuální-
ho chování 

 vyjádří a obhájí své stanovisko k případnému umělému pře-
rušení těhotenství, zná cenu lidského života 

VZ-9-1-13 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 pato-
logickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhle-
dá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

   

SVĚT PRÁCE 

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech vybraných 
profesí 

 z aktuální nabídky zaměstnání v kraji si dokáže vybrat někte-
rá, která by jej uspokojovala a svou volbu vysvětlí 

 volba povolání (na základě nabídky, na základě požadavků 
ve srovnání se svými schopnostmi a očekáváními) 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě 
vhodného povolání a profesní přípravy 

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské služby 
pro výběr vhodného vzdělávání 

 

Výchova k občanství a ke zdraví 8. ročník  Výchova k občanství a ke zdraví 8. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA   přírodopis 

 člověk a svět práce 

 zeměpis 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace regulace vlastního jednání i prožívání, vůle  

Mezilidské vztahy   

Komunikace   

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti   

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA  
 

Občan, občanská společnost a stát 

Formy participace občanů v politickém životě   

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování   

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH   

Jsme Evropané evropská integrace, instituce EU, globální problémy   

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA   

Lidské vztahy   

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA   

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality   
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Výchova k občanství a ke zdraví 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede 
hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové pří-
jmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů 
v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, 
schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržu-
je zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospoda-
ření s penězi 

 vysvětlí potřebu peněz pro hospodářství 

 vysvětlí  funkci peněz a formy placení 

 správně rozlišuje a v souvislostech používá pojmy nabídka a 
poptávka 

 vysvětlí, jak funguje trh zboží a práce  

 seznámí se s tím, co je podnikání a vyjmenuje hlavní formy 
podnikání 

 rozliší odvětví národního hospodářství, jejich funkce 
a návaznost 

 pozná základní cíle hospodářské politiky  

 uvede příjmy a výdaje státního rozpočtu 

 vysvětlí podstatu a funkci daní  

 uvede příklady fungování soc. politiky státu  

 uvede příklady státních a veřejných investic 

 pochopí důležitost rodinného rozpočtu a sestaví vlastní ro-
dinný rozpočet 

 posoudí rozpočet z hlediska bezpečnosti, vyrovnanosti pří-
jmů, výdajů, perspektivy stáří a dalších rizik apod. 

 zdůvodní potřebu investování, uvede způsoby investování 
a jejich vhodnost v různých životních situacích 

 stát a hospodářství (funkce a podoby peněz, monetární oběh 
a instituce – ČNB, komerční banky, investiční společnosti; 
formy placení; výroba, obchod, služby; nabídka, poptávka, 
trh; podstata fungování trhu; nejčastější právní formy pod-
nikání) 

 státní rozpočet (význam daní, sociální politika, hospodářská 
politika státu, další oblasti investic veřejných rozpočtů) 

 rozpočet rodiny (nutné výdaje, další výdaje, příjmy, spoření, 
investice) 

VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých ná-
strojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede pří-
klady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí je-
jich omezení 

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby 
občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přija-
tého, uvede nejčastější druh pojištění a navrhne, kdy je vyu-
žít 

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládá-
ní s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu 

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a prodávajících 
vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a po-
ptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvor-
bu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv infla-
ce na hodnotu peněz 

VO-9-3-07 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 ob-
čané 

VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a 
služeb, uvede příklady jejich součinnosti 

   

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT 

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní 
život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU 
i možných způsobů jejich uplatňování 

 charakterizuje evropskou integraci 

 vyjmenuje hlavní orgány EU, uvede příklady institucí EU 
a jejich vlivem na ČR 

 vyjmenuje a vysvětlí hlavní důvody, které vedou státy 
k mezinárodní spolupráci 

 uvede příklady činností světových institucí 

 mezinárodní vztahy (evropská integrace – podstat, význam, 
výhody, problémy; Evropská unie a ČR; mezinárodní spo-
lupráce; významné mezinárodní organizace – RE, NATO, 
OSN aj.) 

 globální svět (globalizační projevy, klady a zápory; vý-
znamné globální problémy způsob jejich řešení) 

 armáda a obrana vlasti 

VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní organiza-
ce a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich vý-
znam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi 
státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních 
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misích  vyjádří osobní postoj k projevům globalizace 

 charakterizuje a navrhne způsob řešení nejzávažnějších pro-
blémů: nedostatek přírodních zdrojů, vody a potravin, de-
vastace životního prostředí, násilí ve světě, migrace 

 vyjádří vztah k armádě a obraně vlasti 

VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů globalizace, 
porovná jejich klady a zápory 

VO-9-5-04 uvede některé globální problémy současnosti, 
vyjádří na ně svůj názor a popíše jejich hlavní příčiny 
i možné důsledky pro život lidstva 

VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních pro-
blémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení 
globálních problémů na lokální úrovni – v obci, regionu 

VO-9-5-06 uvede příklady mezinárodního terorismu a zau-
jme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli 
ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení 
krizí nevojenského charakteru 

   

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního sty-
lu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví 
v rámci školy a obce 

 umí popsat období vývoje jedince v těle matky a jednotlivé 
fáze porodu 

 popíše, jak vypadá péče o dítě v prvních dnech, týdnech 
a měsících života 

 zná zásady správné výživy kojence a jeho vývoj 1. roku života 

 popíše příznaky běžných dětských onemocnění, ví, co infekci 
způsobuje, popíše různé možnosti přenosu 

 správně reaguje v situacích ohrožení zdraví a běžných 
i mimořádných rizikových situací 

 sexuální dospíván a reprodukční zdraví (početí, těhotenství, 
vztahy mezi partnery, příprava na rodičovství) 

 vývoj jedince (výživa a hygiena kojence, růst a vývoj během 
prvního roku řivota, péče o nemocné dítě, kapénková náka-
za, nedostatečná hygiena) 

 ochrana zdraví za běžných a mimořádných rizik 
VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany 
v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných 
událostí 

   

SVĚT PRÁCE 

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech vybraných 
profesí 

 uvede rozdíly mezi jednotlivými školami, jejich náplň a 
uplatnění absolventů v praxi 

 uvede příklady středních škol a návaznost dalšího studia 

 posoudí své možnosti v oblasti profesní orientace a vhodně 
vybere další směr svého vzdělávání 

 umí napsat přehledně svůj životopis, je schopen absolvovat 
pohovor s budoucím zaměstnavatelem 

 volba povolání (posouzení vlastních zájmů a schopností, 
diskuse o budoucím povolání, posouzení možného dalšího 
vzdělávání, sestavení profesního životopisu jako součásti 
žádosti o práci či stáž) 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě 
vhodného povolání a profesní přípravy 

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské služby 
pro výběr vhodného vzdělávání 

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost pre-
zentace své osoby při vstupu na trh práce 

 

 

Výchova k občanství a ke zdraví 9. ročník  Výchova k občanství a ke zdraví 9. ročník 
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Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  
 přírodopis 

 zeměpis 

 český jazyk a literatura 

 člověk a svět práce 

 matematika 

Sebepoznání a sebepojetí 

Komunikace  

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA  

Občan, občanská společnost a stát 

Formy participace občanů v politickém životě   

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování   

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH   

Jsme Evropané evropská integrace, instituce EU, globální problémy   

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA   

Princip sociálního smíru a solidarity   

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA   

Lidské aktivity a problémy životního prostředí dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti   

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA   

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení   

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality   

Fungování a vliv médií ve společnosti   
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5.9 Fyzika 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 1 2 2 2 7 

     Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu Fyzika 

Oblast Člověk a příroda 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Obsahové vymezení 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je vytvořen na základě rozpracování oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání 
v tomto předmětu směřuje k podpoře poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí a učí žáky objektivně pozorovat a měřit fyzikální 
vlastnosti a procesy. Žáci si osvojují základní fyzikální pojmy a odbornou terminologii, zkoumají příčiny přírodních procesů a děje související s čin-
ností člověka, souvislosti a vztahy mezi nimi. Předmět zahrnuje průřezové téma: EVV. 

Organizační a časové vymezení 

Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6 ročníku jednou týdně., v 7., 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Výuka probíhá v učeb-
ně fyziky. Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 

Integrace předmětů Fyzika 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na 
úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

Zařazujeme praktická cvičení, při nichž žáci mají možnost pozorovat fyzikální jevy, měřit fyzikální veličiny a výsledky pozorování a měření zpraco-
vávat, systematizovat a používat při učení; provádět pokusy, zpracovávat výsledky a formulovat závěry které potvrzují fyzikální zákony; naučit se 
bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení navrhovat postupy a vyrábět pomůcky, které dokazují fyzikální principy a zákony. 

Zařazujeme práci s odbornou literaturou, tabulkami, encyklopediemi, při nichž žáci vyhledávají informace a údaje tykající se problematiky fyziky. 

Umožňujeme v různých zdrojích vyhledávat informace a údaje tykající se problematiky chemie a jejich vlivů na člověka a životní prostředí, pochopit 
základní ekologické souvislosti, environmentální problémy a požadavky na kvalitní životní. 

Prostředí, přivolat pomoc a poskytnout první pomoc. 

Kompetence k řešení problémů: 

Zařazujeme praktická cvičení, při nichž žáci mají možnost pozorovat fyzikální jevy, měřit fyzikální veličiny a výsledky pozorování a měření zpraco-
vávat, systematizovat a používat při učení; provádět pokusy, zpracovávat výsledky a formulovat závěry které potvrzují fyzikální zákony; naučit se 
bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení navrhovat postupy a vyrábět pomůcky, které dokazují fyzikální principy a zákony. 

Kompetence komunikativní: 

Zařazujeme skupinovou práci, umožňujeme žákům vyjádřit svůj názor v diskusi i při sebehodnocení. 

Kompetence sociální a personální: 

Zařazujeme skupinovou práci, umožňujeme žákům vyjádřit svůj názor v diskusi i při sebehodnocení. 

Kompetence občanské: 

Prostředí, přivolat pomoc a poskytnout první pomoc. 

Využíváme řízené diskuse, v nichž žáci mohou uvažovat o šetrném přístupu k energetickým zdrojům. 

 

Kompetence pracovní: 
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Zařazujeme praktická cvičení, při nichž žáci mají možnost pozorovat fyzikální jevy, měřit fyzikální veličiny a výsledky pozorování a měření zpraco-
vávat, systematizovat a používat při učení; provádět pokusy, zpracovávat výsledky a formulovat závěry které potvrzují fyzikální zákony; naučit se 
bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení navrhovat postupy a vyrábět pomůcky, které dokazují fyzikální principy a zákony. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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Fyzika 6. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

LÁTKY A TĚLESA 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité 
fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

 rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a těles  

 správně používá pojem atom, molekula, iont, popíše složení 
atomu  

 popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a plynnou 
a vlastnosti, kterými se od sebe liší  

 ovládá značky a jednotky základních veličin, vyjádří hodnotu 
veličiny a přiřadí jednotku 

 změří délku tělesa, výsledek zapíše a vyjádří v různých jed-
notkách 

 používá při úlohách jednotky měřidla hmotnosti 

 změří objem kapalného a pevného tělesa pomocí odměrného 
válce a zapíše výsledek 

 z hmotnosti a objemu vypočítá hustotu, s porozuměním pou-
žívá vztah ρ=m/V, pracuje s tabulkami 

 změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl teplot 
z naměřených hodnot 

 předpoví, zda se délka či objem tělesa při změně teploty zvět-
ší nebo zmenší 

 změří časový úsek pomocí stopek a orientuje se na ciferníku 
hodin 

 látka a těleso 

 částicové složení látek, složení atomu (jádro, obal, proton, 
neutron a elektron) 

 skupenství 

 fyzikální veličiny (délka, hmotnost, objem, hustota, teplota, 
teplotní roztažnost těles, čas) 

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se 
částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí 

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při da-
né změně jeho teploty 

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů 

   

POHYB TĚLES; SÍLY 

F-9-2-03 změří velikost působící síly  užívá s porozuměním vztah mezi gravitační silou působící na 
těleso a hmotností tělesa F=m*g při řešení jednoduchých úloh 

 zjistí, zda na těleso působí magnetická síla, dokáže popsat 
využití magnetické síly v praktických situacích, 

 ověří existenci magnetického pole 

 u konkrétního magnetu, dokáže pokusně určit druh pólu 
a graficky znázornit indukční čáry 

 ověří, jestli na těleso působí elektrická síla a zda v jeho okolí 
existuje elektrické pole 

 rozpozná, zda na dané těleso působí síla a pomocí prodlouže-
né pružin, porovná podle velikosti dvě působící síly, změří 
sílu siloměrem 

 gravitační síla, gravitační pole 

 magnetické pole 

 elektrická síla, elektrické pole 

 síla působící na těleso 

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil půso-
bících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici 

 

 
  Fyzika 6. ročník 
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 Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

  
 chemie 
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Fyzika 7. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

PIHYB TĚLES; SÍLY 

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem 
k jinému tělesu 

 rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu vzhledem 
k jinému tělesu 

 změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas 

 určí průměrnou rychlost z dráhy uražené tělesem za určitý 
čas – používá s porozuměním vztah v=s/t pro rychlost rov-
noměrného pohybu tělesa při řešení úloh 

 znázorní grafem závislost dráhy rovnoměrného pohybu na 
čase a určí z něj k danému času dráhu a naopak 

 určí výpočtem i graficky velikost a směr výslednice dvou sil 
stejných či opačných směrů 

 určí pokusně těžiště tělesa a pro praktické situace využívá 
fakt, že poloha těžiště závisí na rozložení látky v tělese 

 využívá Newtonovy zákony k vysvětlení nebo předvídání 
změn pohybu tělesa při působení sil 

 využívá poznatky o podmínkách rovnovážné polohy na páce 
a kladce pro vysvětlení praktických situací 

 v jednoduchých případech určí velikost a směr působící tla-
kové síly 

 užívá s porozuměním vztah mezi tlakem, takovou silou 
a obsahem plochy, na níž síla působí 

 pohyb a klid tělesa, jejich relativnost 

 dráha a čas 

 okamžitá a průměrná rychlost rovnoměrného pohybu 

 skládání sil, výslednice sil 

 těžiště tělesa 

 Newtonovy pohybové zákony (první, druhý a třetí) 

 otáčivé účinky síly 

 páka 

 pevná kladka, volná kladka 

 tlaková síla, tlak 

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh 
vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného po-
hybu těles 

F-9-2-03 změří velikost působící síly 

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil půso-
bících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici 

F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či 
předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné 
síly v jednoduchých situacích 

F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při ře-
šení praktických problémů 

   

MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných 
tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů 

 užívá Pascalův zákon k vysvětlení funkce hydraulických zaří-
zení 

 vysvětlí vznik hydrostatického tlaku a s porozuměním použí-
vá vztah p=h ρ g k řešení problémů a úloh 

 objasní vznik vztlakové síly a určí její velikost a směr 
v konkrétní situaci 

 porovnáním vztlakové a gravitační síly dokáže předpovědět, 
zda se těleso potopí v kapalině, zda se v ní bude vznášet nebo 
zda bude plovat na hladině 

 vysvětlí vznik atmosférického tlaku 

 Pascalův zákon 

 hydrostatický tlak 

 vztlaková síla působící na tělesa v kapalině, Archimedův 
zákon 

 plování, vznášení se a potápění těles v kapalině 

 atmosférický tlak 

F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné 
tekutině chování tělesa v ní 

 
  Fyzika 7. ročník 

 Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

   matematika 
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Fyzika 8. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ENERGIE 

F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci vykonanou 
silou a z ní určí změnu energie tělesa 

 rozumí pojmu mechanická práce a výkon, dokáže určit, kdy 
těleso ve fyzice práci koná, s porozuměním používá vztah 
W=Fs a P=W/t při řešení problémů a úloh 

 z vykonané práce určí v jednoduchých případech změnu po-
lohové a pohybové energie, je schopen porovnat pohybové 
energie těles na základě jejich rychlostí a hmotností 

 vysvětlí změnu vnitřní energie tělesa při změně teploty 

 rozpozná v přírodě a v praktickém životě některé formy te-
pelné výměny (vedením, tepelným zářením) 

 dokáže určit množství tepla přijatého a odevzdaného tělesem, 
zná-li hmotnost, měrnou tepelnou kapacitu a změnu teploty 
tělesa (bez změny skupenství) 

 rozpozná jednotlivé skupenské přeměny a bude schopen 
uvést praktický příklad (tání, tuhnutí, vypařování, var, kon-
denzace, sublimace a desublimace 

 určí skupenské teplo tání u některých látek 

 zjistí, kdy nastává kapalnění vodní páry ve vzduchu, dokáže 
vysvětlit základní meteorologické děje 

 objasní jev anomálie vody a její důsledky v přírodě 

 mechanická práce, výkon 

 polohová a pohybová energie 

 vnitřní energie tělesa 

 tepelná výměna 

 teplo přijaté a odevzdané tělesem 

 změny skupenství 

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vy-
konanou prací a časem 

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách růz-
ných forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních 
problémů a úloh 

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či ode-
vzdané tělesem 

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí 

   

ZVUKOVÉ DĚJE 

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně 
analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku 

 popíše kmitání jako periodický pohyb, zná základní veličiny 
(perioda, kmitočet, amplituda) 

 rozliší druhy vln, pochopí, že vlny se šíří pouze v látce, uvede 
základní veličiny (vlnová délka, perioda, kmitočet) 

 určí co je v jeho okolí zdrojem zvuku, chápe, že zvuk vzniká 
kmitáním zdroje 

 pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové 
prostředí, rozlišuje druhy zvukových vln 

 využívá s porozuměním poznatek, že rychlost zvuku závisí 
na prostředí, kterým se zvuk šíří 

 chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od pře-
kážky a dovede objasnit vznik ozvěny 

 zjistí, že výška tónu je tím větší, čím větší je jeho kmitočet 

 rozumí pojmu hlasitost zvuku a má představu, jak hlasité jsou 
různé zdroje zvuku v jeho okolí, určí možnosti, jak omezit 
nepříznivý vliv nadměrně hlasitého zvuku na člověka 

 kmitání 

 vlnění 

 zvuk F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného 
hluku na životní prostředí 
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Fyzika 8. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický obvod a 
analyzuje správně schéma reálného obvodu 

 pokusně ověří, za jakých podmínek prochází obvodem elek-
trický proud 

 objasní účinky elektrického proudu (tepelné, světelné, pohy-
bové) 

 změří elektrický proud ampérmetrem, používá vztah I=Q/t 

 změří elektrické napětí voltmetrem, používá vztah U=W/Q 

 chápe, že odpor vodiče se zvětšuje s rostoucí délkou 
a teplotou vodiče, zmenšuje se se zvětšujícím se obsahem jeho 
průřezu a souvisí s materiálem, ze kterého je vodič vyroben, 
a uvede příklady 

 používá s porozuměním Ohmův zákon pro kovy v úlohách 
(R = U/I ) 

 správně sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod 
podle schématu 

 odliší zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle sebe a 
určí výsledné elektrické napětí, výsledný elektrický proud a 
výsledný odpor spotřebičů 

 elektrický proud 

 elektrické napětí 

 odpor vodiče 

 Ohmův zákon 

 jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod 

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří 
elektrický proud a napětí 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analý-
zy jejich vlastností 

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení 
praktických problémů 

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení magnetic-
kého pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny 
magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného 
napětí v ní 

F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu 

 

 
  Fyzika 8. ročník 

 Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

   matematika 

 chemie 

 zeměpis 

 výchova ke zdraví 
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Fyzika 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický obvod a 
analyzuje správně schéma reálného obvodu 

 rozliší stejnosměrný proud od střídavého na základě jejich 
časového průběhu 

 objasní vznik střídavého proudu, popíše funkci transformáto-
ru a jeho využití při přenosu elektrické energie 

 dokáže popsat způsob výroby a přenosu elektrické energie 

 popíše některé nepříznivé vlivy při výrobě elektrické energie 
v elektrárnách na životní prostředí 

 vysvětlí, jak se štěpí atomové jádro, pojem řetězová reakce 
a popíše, na jakém principu funguje jaderný reaktor 

 vysvětlí, jak je zajištěn bezpečný provoz v jaderné elektrárně 

 popíše nepříznivý vliv radioaktivního a ultrafialového záření 
na lidský organismus 

 elektromagnetická indukce 

 střídavý proud 

 transformátor 

 výroba a přenos elektrické energie 

 štěpení atomového jádra 

 řetězová reakce  

 jaderný reaktor 

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení magnetic-
kého pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny 
magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného 
napětí v ní 

F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu 

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stej-
norodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při ře-
šení problémů a úloh 

 rozpozná ve svém okolí různé zdroje světla 

 rozliší mezi zdrojem světla a tělesem, které světlo pouze od-
ráží 

 využívá poznatku, že se světlo šíří přímočaře, objasní vznik 
stínu 

 vyhledá hodnotu rychlosti světla v tabulkách pro vakuum a 
pro další optická prostředí 

 využívá zákona odrazu světla na rozhraní dvou optických 
prostředí k nalezení obrazu v rovinném zrcadle 

  pokusně určí rozdíl mezi dutým a vypuklým zrcadlem a 
dokáže uvést příklad jejich využití v praxi 

 najde pokusně ohnisko dutého zrcadla 

 rozhodne na základě znalostí o rychlostech světla ve dvou 
prostředích, zda se světlo při přechodu z jednoho prostředí 
do druhého bude lámat ke kolmici nebo od kolmice 

 rozliší pokusně spojku a rozptylku, najde pokusně ohnisko 
tenké spojky a určí její ohniskovou vzdálenost 

 dokáže popsat, z čeho jsou složeny jednoduché optické pří-
stroje a jak se využívají v běžném životě 

 porozumí pojmům krátkozrakost a dalekozrakost a vysvětlí 
způsob nápravy těchto očních vad brýlemi 

 pokusně objasní rozklad bílého světla optickým hranolem, 
vysvětlí vznik duhy v přírodě 

 světlo, zdroj světla 

 přímočaré šíření světla 

 rychlost světla 

 odraz světelného paprsku zrcadla 

 lom světla na optickém rozhraní 

 optické čočky 

 oko 

 rozklad světla 

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou růz-
ných prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici, či od 
kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu 
světla čočkami 

 

 

VESMÍR 
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Fyzika 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitač-
ních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet ko-
lem planet 

 popíše Sluneční soustavu a má představu o pohybu vesmír-
ných těles (na základě poznatků o gravitačních silách), odliší 
planetu a hvězdu 

 popíše hlavní součásti Sluneční soustavy (planety, měsíce, 
planetky, komety) 

 má představu, jaké děje se odehrávají na Slunci  

 objasní střídání dne a noci, ročních období a vznik jednotli-
vých měsíčních fází 

 vesmír 

 sluneční soustava 

F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastnos-
tí 

 

 

Fyzika 9. ročník  Fyzika 9. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA   zeměpis 

 výchova ke zdraví 

 matematika 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

Vztah člověka k prostředí   
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5.10 Chemie 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

       Povinný Povinný  

 

Název předmětu Chemie 

Oblast Člověk a příroda 

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Obsahové vymezení 

Vyučovací předmět Chemie zpracovává vzdělávací obsah oboru Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu chemie vede 
k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemic-
kých pokusů, učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy, učí hledat souvislosti mezi che-
mickými procesy a problémy, které se týkají životního prostředí a poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů, upevňuje doved-
nosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a poskytnout první pomoc při úrazech. Předmět zahrnuje průřezové téma EVV. 

Organizační a časové vymezení 

Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Výuka probíhá v učebně chemie. Řád učebny chemie 
je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 

Integrace předmětů Chemie 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na 
úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

Prostřednictvím praktických cvičení umožňujeme žákům systematicky pozorovat a zjišťovat chemické vlastností látek, jejich přeměny a podmínky, za 
kterých tyto přeměny nastávají, k jejich popisu, hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení. 

Zařazujeme práci s odbornou literaturou, tabulkami, encyklopediemi, při nichž žáci zjišťují správné chemické termíny, symboly a značky látek 
v přírodě a následně je využívají ve své práci. 

Umožňujeme v různých zdrojích vyhledávat informace a údaje tykající se problematiky chemie a jejich vlivů na člověka a životní prostředí, pochopit 
základní ekologické souvislosti, environmentální problémy a požadavky na kvalitní životní prostředí, přivolat pomoc a poskytnout první pomoc. 

Kompetence k řešení problémů: 

Zařazujeme pokusy a praktická cvičení, při nichž žáci mají možnost promýšlet pracovní postupy, nacházet a vysvětlovat příklady chemických dějů 
v běžné praxi, počítat a určovat hodnoty týkající se chemických látek. 

Kompetence komunikativní: 

Zařazujeme skupinovou práci, umožňujeme žákům vyjádřit svůj názor v diskusi i při sebehodnocení. 

Kompetence sociální a personální: 

Zařazujeme skupinovou práci, umožňujeme žákům vyjádřit svůj názor v diskusi i při sebehodnocení. 

Kompetence občanské: 

Umožňujeme v různých zdrojích vyhledávat informace a údaje tykající se problematiky chemie a jejich vlivů na člověka a životní prostředí, pochopit 
základní ekologické souvislosti, environmentální problémy a požadavky na kvalitní životní prostředí, přivolat pomoc a poskytnout první pomoc. 

Kompetence pracovní: 

Zařazujeme laboratorní práce, v nichž žáci mají příležitost naučit se bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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Chemie 8. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE 

CH-9-1-01  určí společné a rozdílné vlastnosti látek  pozná skupenství a jejich přeměny (včetně sublimace, rozliší 
fyzikální a chemický děj 

 uvede zásady bezpečné práce, dovede poskytnout 1. pomoc, 
zná telefonní číslo záchranné služby, umí přivolat pomoc 

 při práci v laboratoři uplatňuje znalosti o průběhu chemic-
kých reakcí a předchází nebezpečnému průběhu reakce 

 látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost, chemické 
děje 

 bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech (aplikace che-
mických znalostí jako prevence rizik) 

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a 
běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; po-
soudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými 
zatím pracovat nesmí 

CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v modelových pří-
kladech havárie s únikem nebezpečných látek 

   

SMĚSI 

CH-9-2-01  rozlišuje směsi a chemické látky  umí rozlišit a pojmenovat druhy směsí  

 zná pojmy rozpustnost, koncentrovaný, zředěný, nasycený, 
nenasycený zná vliv teploty, plošného obsahu, povrchu na 
rychlost rozpouštění  

 zná příklady z praxe 

 umí vypočítat hmotnostní zlomek složek směsí a koncentraci 
v procentech 

 zná princip, postup a užití v praxi metody oddělování složek 
směsí – usazování, filtrace, destilace, krystalizace  

 umí provést filtraci a destilaci ve školních podmínkách umí 
zvolit vhodný postup k oddělování složek směsí 

 vyjmenuje druhy a význam vod podle užití a znečištění, zná 
hygienické požadavky na pitnou vodu, uvede hlavní znečiš-
ťovatele pitné vody 

 zná procentový obsah hlavních složek vzduchu, vysvětlí vý-
znam vzduchu jako průmyslové suroviny 

 označí hlavní znečišťovatele vzduchu 

 vysvětlí vznik a význam inverze a smogu 

 směsi různorodé a stejnorodé 

 roztoky, složení roztoků 

 oddělování složek směsí 
CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roz-
tok daného složení 

CH-9-2-03  vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění 
pevných látek 

CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede oddělová-
ní složek směsí o známém složení; uvede příklady oddělo-
vání složek v praxi 

CH-9-2-05  rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich 
výskytu a použití 

CH-9-2-06  uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější 
preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění 

   

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY 

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve správných 
souvislostech 

 užívá vybrané pojmy, rozumí vztahu mezi počty protonů, 
elektronů a neutronů v atomu z periodické soustavy prvků 
(PSP) 

 nakreslí schéma atomu, odvodí vznik kationtů a aniontů 
z atomu 

 umí vysvětlit rozdíl mezi atomem a molekulou 

 jmenuje a užívá české názvy a značky vybraných prvků  

 atom, molekula, ionty  

 atomové jádro, elektronový obal, proton, neutron, elektron, 
valenční elektron, valenční vrstva, protonové číslo, hmot-
nostní číslo 

 chemické prvky: H, Li, Na, K, e, Mg, Ca, a, Ra, V, Cr, Mo, 
W, Mn, Fe, Os, Co, Ni, Pt, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, B, Al, C, 
Si, Sn, P, N, P, As, Sb, O, S, F, Cl, Br, I, He, Ne, Ar 

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny 
a pojmy užívá ve správných souvislostech 

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě chemických 
prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich 
možné vlastnosti 
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Chemie 8. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

 s pomocí PSP umí přiřadit protonové číslo prvku a naopak, 
zná princip uspořádání prvků v PSP, zařadí prvek do skupiny 
a periody PSP 

 vyhledá prvek podle skupiny a periody PSP 

 znění a význam periodického zákona, zná pojmy kovy, neko-
vy, polokovy, těžké kovy 

 umí vysvětlit rozdíl mezi prvkem a sloučeninou 

 určí počet atomů ve vzorci, zná pojem elektronegativita, umí 
vyhledat elektronegativitu prvku v PSP 

 určí charakter chemické vazby podle elektronegativity 

 periodická soustava prvků 

 chemické sloučeniny, chemická vazba 

   

CHEMICKÉ REAKCE 

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických re-
akcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reak-
cí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání 

 užívá význam symbolů v chemické rovnici 

 umí zapsat slovně popsaný chemický děj chemickou rovnicí 

 umí zapsat jednoduché rovnice (hoření C, S apod.) 

 zformuluje zákon zachování hmotnosti 

 dokáže vyčíslit jednoduchou rovnici 

 dokáže opravit špatně vyčíslenou rovnici 

 chemické reakce 

 zákon zachování hmotnosti 

CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona za-
chování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo 
produktu 

CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících prů-
běh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich ne-
bezpečnému průběhu 

 uvede zásady bezpečné práce, dovede poskytnout 1. pomoc, 
zná telefonní číslo záchranné služby, umí přivolat pomoc 

 při práci v laboratoři uplatňuje znalosti o průběhu chemic-
kých reakcí a předchází nebezpečnému průběhu reakce 

 bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech (aplikace che-
mických znalostí jako prevence rizik) 

   

ANORGANICKÉ SLOUČENINY 

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky 
významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv 
významných zástupců těchto látek na životní prostředí 

 vysvětlí pojem halogenid, 

 zná pravidla názvosloví halogenidů, vytvoří vzorec z názvu a 
naopak, popíše význam a užití NaCl 

 vysvětlí pojem oxid, zná pravidla názvosloví oxidů, umí vy-
tvořit vzorec z názvu a naopak 

 zná význam a užití vybraných oxidů  

 zná pojmy kyselinotvorný oxid, zásadotvorný oxid a podle 
elektronegativity určí kyselinotvorný a zásadotvorný oxid 

 orientuje se na stupnici pH, zná rozmezí pH kyselin a zásad, 
zná pojem pH indikátor, zná barevné přechody lakmusu, fe-
nolftaleinu a univ. indikátoru  

 vysvětlí podstatu vzniku kyselých dešťů a vliv v přírodě 

 vysvětlí pojem kyselina, 

 zná pravidla názvosloví kyselin bezkyslíkatých a kyslíkatých 

 umí vytvořit vzorec z názvu a naopak 

 jednoduché anorganické sloučeniny (halogenidy) 

 oxidy (CO, CO2, SO2, SO3, NO, NO2, CaO) 

 kyselost a zásaditost roztoků, pH 

 kyseliny (HCl, H2SO4, HNO3) 

 hydroxidy (NaOH, KOH, NH4OH, Ca(OH)2) 

 neutralizace 

 soli a jejich využití (hnojiva, stavební pojiva, modrá skalice, 
vápenec, chemický princip výroby páleného vápna 
a hašeného vápna) 

CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv 
na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze před-
cházet 

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku 
univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady 
uplatňování neutralizace v praxi 
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Chemie 8. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

 zná vzorec, vlastnosti, význam a užití vybraných kyselin   

 uplatňuje zásady bezpečné práce s kyselinami, zná postup 
ředění H2SO4  

 umí poskytnout první pomoc při poleptání 

 umí vysvětlit pojem hydroxid (zásada) 

 zná pravidla názvosloví hydroxidů 

 umí vytvořit vzorec z názvu a naopak 

 zná vzorec, vlastnosti, význam a užití vybraných kyselin, 

 zná zásady bezpečné práce s hydroxidy 

 umí poskytnout první pomoc při poleptání 

 zná reaktanty a produkty neutralizace (obecně), ze zadání 
konkrétních reaktantů dokáže určit názvy a vzorce produktů 

 zná příklady užití neutralizace v praxi 

 vysvětlí pojem sůl, zná pravidla názvosloví solí, vytvoří vzo-
rec z názvu a naopak 

 zná vybrané metody přípravy solí a uvede příklady použití 
solí z praxe 

 zná princip tvrdnutí malty 

 

 

Chemie 8. ročník  Chemie 8. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

ENVIROMNENTÁLNÍ VÝCHOVA  
 fyzika 

 přírodopis 

 zeměpis 

 ekologie 

 matematika 

 výchova ke zdraví 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

Vztah člověka k prostředí  
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Chemie 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

CHEMICKÉ REAKCE 

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických re-
akcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reak-
cí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání 

 užívá pojmy oxidace, redukce, redoxní reakce  

 umí určit oxidační číslo prvku ve sloučenině, pozná redoxní 
reakci 

 vysvětlí princip výroby surového železa a oceli, princip koro-
ze a způsob ochrany kovů před korozí 

 vysvětlí děje na elektrodách při elektrolýze NaCl, zná princip 
galvanického článku, uvede příklady užití elektrolýzy v praxi, 
příklady užití galv. článku v praxi 

 vysvětlí rozdíl mezi exotermickou a endotermickou reakcí, 
umí třídit paliva podle skupenství, původu, výhřevnosti a zná 
příklady z praxe 

 vysvětlí rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji 
energie 

 zná pravidla bezpečnosti práce s topnými plyny  

 umí poskytnout první pomoc při popáleninách 

 popíše způsoby hašení požáru, typy a užití hasicích přístrojů 

 popíše vliv produktů spalování na životní prostředí 

 popíše význam ropy, zemního plynu a uhlí, hlavní produkty 
zpracování ropy a uhlí 

 klasifikace chemických reakcí (redoxní reakce) 

 energie 

 chemické reakce 

 bezpečný průběh reakce, zásady bezpečnosti, aplikace zna-
lostí z chemie při provádění reakcí 

CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona za-
chování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo 
produktu 

CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících prů-
běh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich ne-
bezpečnému průběhu 

   

ORGANICKÉ SLOUČENINY 

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich 
zdroje, vlastnosti a použití 

 zná pojem uhlovodíky, čtyř vaznost uhlíku 

 rozliší řetězec otevřený, uzavřený, nevětvený, větvený 

 zná obecné vlastnosti uhlovodíků 

 vyjmenuje homologickou řadu uhlovodíků C1–C10  

 zná pojmy alkan, alken, alkin, aren 

 umí napsat molekulové, racionální a strukturní vzorce C1–
C10, umí sestavit model uhlovodíků  C1–C10, zařadí uhlovo-
díky do skupin podle vazeb 

 zapíše vzorec a uvede význam, užití metanu, vybraných uh-
lovodíků uvede pravidla bezpečnosti práce s org. rozpouště-
dly 

 vysvětlí vybrané pojmy  

 odvodí obecný vzorec derivátů uhlovodíků 

 umí zařadit derivát podle charakteristické skupiny 

 objasní význam freonů, uvede vlastnosti a užití teflonu  

 zapíše vzorec a uvede význam, užití metanolu, etanolu, glyce-

 uhlovodíky (metan, etan, propan, butan, eten, etin, benzen) 

 deriváty uhlovodíků  

 pojmy -charakteristická skupina, uhlovodíkový zbytek 

 halogenderiváty uhlovodíků 

 alkoholy, fenoly 

 karbonylové sloučeniny formaldehyd, acetaldehyd, aceton, 
karcinogenní účinky formaldehydu a acetonu 

 karboxylové kyseliny 

 makromolekulární chemie 

 přírodní sloučeniny (sacharidy, tuky, bílkoviny) 

 plasty a umělá textilní vlákna (PE, PP, PET, PAD, PES, 
PAN, PVC, PS) 

 význam organických chemických látek, jejich nebezpečnost 
pro lidské zdraví, závislosti apod. 

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných 
paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů prů-
myslového zpracování ropy 

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich 
zdroje, vlastnosti a použití 

CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a produktech 
fotosyntézy a koncových produktech biochemického zpra-
cování, především bílkovinách, tucích, sacharidech 

CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní fotosynté-
zu 

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů 
a vitaminů 
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Chemie 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

rolu, fenolu, zná pojem vícesytný alkohol 

 umí vysvětlit rozdíl líh (etanol) - denaturovaný líh 

 zná podstatu alkoholového kvašení, 

 popíše jednoduše princip výroby destilátů a důsledky půso-
bení metanolu a etanolu na člověka 

 zapíše vzorec a uvede význam, užití vybraných sloučenin 

 popíše pravidla bezpečné práce s formaldehydy  

 zapíše vzorec a uvede význam, užití kys. mravenčí, kys. octo-
vé, zná pojmy vyšší kyseliny, aminokyseliny 

 zapíše obecné schéma neutralizace karb. kyseliny a obecné 
schéma esterifikace 

 rozliší sůl kyseliny a ester kyseliny 

 vysvětlí pojmy monomer, polymer, makromolekula 

 objasní rovnici a podmínky fotosyntézy 

 zná rozdělení sacharidů (mono-, oligo-, poly-) 

 uvede obecné vlastnosti mono- a polysacharidů, zařadí 
glukózu, fruktózu, sacharózu, škrob, glykogen, celulózu, zná 
jejich výskyt a význam 

 vysvětlí podstatu diabetes 

 provede důkaz glukózy a škrobu 

 rozliší tuky podle původu, rozliší tuky a oleje, zná příklady 
z praxe 

 uvede schéma rovnice vzniku tuků 

 zná zdroje tuků ve výživě a jejich význam v organismu 

 popíše princip a význam ztužování tuků 

 zná princip zmýdelnění a vysvětlí rozdíl v užitných vlastnos-
tech mýdel a saponátů a vliv na životní prostředí 

 zná zdroje bílkovin ve výživě a jejich význam, popíše princip 
trávení bílkovin a princip jejich vzniku v organismu,   

 objasní význam DNA, RNA 

 a popíše faktory poškozující bílkoviny 

 vyjmenuje některé z funkcí bílkovin, 

 zná význam enzymů, hormonů, vitamínů A, B, C, D, E a 
zdroje těchto vitamínů v potravě 

 vysvětlí rozdíl mezi plastem a přírodním materiálem 
z hlediska užitných vlastností a vlivu na životní prostředí, zná 
rozdělení plastů podle vlastností 

 vyjmenuje běžně užívané zkratky plastů, popíše jejich vlast-
nosti a užití 

 zná význam recyklace plastů 

CHEMIE A SPOLEČNOST 
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Chemie 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných su-
rovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

 uvede příklady využití chemie v životě člověka 

 dodržuje pravidla bezpečné práce s chemikáliemi  

 jednoduše popíše výrobu vybraných produktů 

 chemie v životě člověka (významné chemické závody v ČR, 
čisticí prostředky, ředidla atd.) 

 léčiva, analgetika, antipyretika, analgetika, drogy, doping, 
pesticidy, herbicidy, fungicidy, insekticidy, karcinogeny, 
příklady návykových látek a nebezpečí jejich požívání 

 schéma výroby cukru, papíru, piva, skla, porcelánu 
a keramiky 

 význam hnojiv, rozdělení podle původu a složení 

 názvy běžně užívaných hnojiv, běžně užívané stavební ma-
teriály a pojiva 

 pravidla bezpečné práce s chemickými látkami běžně uží-
vanými v domácnosti (lepidla, barvy, laky) 

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů na 
řešení modelových situací z praxe 

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých látek 
v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka 

 

 

Chemie 9. ročník  Chemie 9. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  
 výchova ke zdraví 

 ekologie 

 fyzika 

 zeměpis 

 přírodopis 

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

Vztah člověka k prostředí  
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5.11 Přírodopis 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 1 2 2 2 7 

     Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu Přírodopis 

Oblast Člověk a příroda 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Obsahové vymezení 

Přírodopisný seminář navazuje na předmět Člověk a jeho svět, který se vyučuje v 1. - 5. ročníku. Je předmětem integrovaným zahrnujícím vzdělávací 
obsah oblasti Člověk a příroda, Výchova ke zdraví (zdravý způsob života a péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence) a Člověk a svět 
práce (pěstitelství a chovatelství) a Zeměpis (životní prostředí, přírodní obraz Země). Je posílen 2 hodinami z disponibilní časové hodinové dotace. 

Do vzdělávacího obsahu Přírodopisného semináře je integrované průřezové téma Environmentální výchova. 

Časové a organizační a vymezení 

Přírodovědný seminář se vyučuje na 2. stupni s časovou dotací 1 hodina týdně v 6. ročníku, a po 2 hodinách týdně v 7. – 9. ročníku. Předmět je reali-
zován většinou jako 45 minutová vyučovací jednotka (1x či 2 x týdně), lze jej však realizovat i jiným způsobem. Většinou jako kombinace vyučovacího 
předmětu s řádnou týdenní hodinovou dotací (1. pololetí) anebo předmětu s týdenní hodinovou dotací a dlouhodobého projektu zahrnujícího příro-
dovědné vycházky s pozorováním (2. pololetí). Podle charakteru vzdělávacího obsahu se využívá buď frontální výuka s demonstračními pomůckami, 
nebo skupinová práce (práce na projektech), přírodovědné vycházky, výstavy apod.). 

Integrace předmětů Přírodopis 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na 
úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

Umožňujeme žákům pozorovat přírodniny ve škole i v přírodě, užíváme různé aktivizující metody, které přibližují poznatky z přírodopisu a jeho 
význam v životě člověka. 

Předáváme a vyhledáváme zajímavé informace s přírodovědnou tématikou s využitím různých prostředků včetně prostředků ICT a zároveň požadu-
jeme, aby žáci zjišťovali věrohodnost informací a zpracovávali je z hlediska důležitosti i objektivity. 

Vedeme žáky k poznávání souvislostí zkoumání v přírodních vědách, k porovnání odborných názorů, mediálních tvrzení a vlastních praktických 
zkušeností. Umožňujeme hledat, navrhovat či používat různé informační zdroje i různé metody řešení, posuzovat řešení problémů z hlediska jejich 
správnosti, jednoznačnosti a z těchto hledisek porovnávat i různá řešení. 

Kompetence k řešení problémů: 

Umožňujeme žákům pozorovat přírodniny ve škole i v přírodě, užíváme různé aktivizující metody, které přibližují poznatky z přírodopisu a jeho 
význam v životě člověka. 

Předáváme a vyhledáváme zajímavé informace s přírodovědnou tématikou s využitím různých prostředků včetně prostředků ICT a zároveň požadu-
jeme, aby žáci zjišťovali věrohodnost informací a zpracovávali je z hlediska důležitosti i objektivity. 

Vedeme žáky k poznávání souvislostí zkoumání v přírodních vědách, k porovnání odborných názorů, mediálních tvrzení a vlastních praktických 
zkušeností. Umožňujeme hledat, navrhovat či používat různé informační zdroje i různé metody řešení, posuzovat řešení problémů z hlediska jejich 
správnosti, jednoznačnosti a z těchto hledisek porovnávat i různá řešení. 
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Kompetence komunikativní: 

Vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci, vyžadujeme, aby stručně a přehledně sdělovali (ústně i písemně) 
výsledky svého pozorování. 

Zařazujeme skupinová pozorování, projekty, v nichž jsou žáci vedeni k týmové práci a kooperaci při řešení problémů. 

Kompetence sociální a personální: 

Zařazujeme skupinová pozorování, projekty, v nichž jsou žáci vedeni k týmové práci a kooperaci při řešení problémů. 

Prostřednictvím řízené diskuse učíme žáky přijímat kritiku a poučit se z ní. Učíme je, aby porozuměli myšlenkám druhých, plynule a kultivovaně 
mluvili při obhajování vlastních názorů. 

Vlastním příkladem a činností v hodinách vedeme žáky k zodpovědnosti za zachování životního prostředí a k poznání zásad chování občanů při 
přírodních katastrofách. 

Kompetence občanské: 

Vlastním příkladem a činností v hodinách vedeme žáky k zodpovědnosti za zachování životního prostředí a k poznání zásad chování občanů při 
přírodních katastrofách. 

Kompetence pracovní: 

Učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat. Vyžadujeme využívání 
zásad bezpečné práce, ochrany zdraví při práci a základům první pomoci. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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Přírodopis 6. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, orien-
tuje se v daném přehledu vývoje organismů 

 popíše rostlinnou a živočišnou buňku a vysvětlí rozdíly mezi 
nimi  

 popíše stavbu těla buňky 

 třídí organismy a zařazuje je od říší a nižších taxonomických 
jednotek 

 buňka rostlinná a živočišná 

 třídění organismů 

P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živo-
čichů a bakterií a objasní funkci základních organel 

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci základních or-
gánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů 

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší 
a nižších taxonomických jednotek 

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam virů 
a bakterií v přírodě i pro člověka 

 uvede význam a výskyt virů, bakterií a sinic 

 uvede základní nemoci způsobené člověku mikroorganismy a 
způsoby ochrany před nimi 

 viry, bakterie a sinice 

 význam mikroorganismů v přírodě 

 nemocni způsobené mikroorganismy 

   

BIOLOGIE HUB 

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby 
s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků 

 uvede příklady jednobuněčných a mnohobuněčných hub bez 
plodnic a s plodnicemi, vysvětlí jejich význam 

 uvede příklady a význam našich lišejníků 

 vysvětlí pojem symbióza 

 houby 

 lišejníky 

P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam 
v ekosystémech a místo v potravních řetězcích 

P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků 

   

BIOLOGIE ROSTLIN 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání rostlin-
ného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům 

 porovná fotosyntézu a dýchání 

 uvede příklady jednobuněčných řas, objasní pojem stélka 

 popíše části stavby rostlinného těla a vysvětlí jejich význam 

 uvede příklady mechorostů a vysvětlí jejich význam 

 fotosyntéza a dýchání rostlin 

 řasy 

 stavba rostlinného těla 

 mechorosty 

P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgá-
nů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rost-
lině jako celku 

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných fyziologic-
kých procesů a jejich využití při pěstování rostlin 

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a 
určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody závislost a 
přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí 
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Přírodopis 6. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

 vysvětlí funkci organel 

 pozná rozdíl mezi prvoky a mnohobuněčnými organismy 

 popíše stavbu těla nezmara, vysvětlí význam korálů 

 popíše stavbu těla ploštěnky 

 vysvětlí, jak se chránit před nákazou tasemnicí 

 definuje pojem vnitřní parazit a uvede příklady, vysvětlí pra-
vidla ochrany před nimi 

 popíše stavbu těla, vysvětlí způsob života kroužkovců 

 popíše stavbu těla hlemýždě 

 pozná rozdíly mezi zástupci tříd měkkýšů a určí jejich zá-
stupce 

 popíše stavbu těla pavouka 

 pozná zástupce korýšů, popíše stavbu těla raka 

 popíše stavbu těla hmyzu 

 popíše způsob vývoje hmyzu a pozná zástupce některých 
jejich řádů 

 popíše stavbu těla ostnokožců, pozná zástupce a jejich vý-
znam 

 prvoci (měňavka, trepka) 

 žahavci (nezmar, koráli) 

 ploštěnci (ploštěnka, tasemnice) 

 hlísti (roup, škrkavka) 

 kroužkovci (žížala, nítěnka) 

 měkkýši (plži, mlži, hlavonožci) 

 pavoukoví 

 korýši 

 hmyz 

 ostnokožci 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, 
určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxono-
mických skupin 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich 
způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; 
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy 

 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody  aplikuje praktické ovládání mikroskopu 

 pozoruje lupou i mikroskopem 

 dodržuje základní pravidla bezpečné práce 

 organismy jednobuněčné a nebuněčné (viry, bakterie) 

 rostliny (sinice, bičíkovci, rozsivky, zelené řasy) 

 houby bez plodnic a s plodnicemi 

 lišejníky 

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a 
chování při poznávání živé a neživé přírody 

 

 

Přírodopis 6. ročník  Přírodopis 6. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

ENVIROMNENTÁLNÍ VÝCHOVA   zeměpis 

 výchova ke zdraví Ekosystémy 

Základní podmínky života   
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Přírodopis 7. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

BIOLOGIE ROSTLIN 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání rostlin-
ného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům 

 uvede příklady zástupců těchto oddělení 

 uvede zástupce jehličnanů 

 vysvětlí význam lesních ekosystémů 

 uvede zástupce významných řádů dvouděložných rostlin, 
posoudí jejich význam pro člověka  

 uvede zástupce významných řádů jednoděložných, posoudí 
jejich význam pro člověka 

 kapradiny, plavuně a přesličky 

 nahosemenné 

 krytosemenné dvouděložné 

 krytosemenné jednoděložné 

P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgá-
nů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rost-
lině jako celku 

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných fyziologic-
kých procesů a jejich využití při pěstování rostlin 

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a 
určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody závislost a 
přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí 

   

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

 uvede zástupce jednotlivých tříd kruhoústých a paryb, vy-
světlí rozdíly mezi nimi a rybami 

 popíše stavbu těla ryb 

 uvede příklad hospodářsky významných mořských 
a sladkovodních ryb 

 popíše stavbu těla obojživelníků 

 uvede příklad našich obojživelníků 

 popíše stavbu těla plazů, uvede příklad našich i cizokrajných 
plazů 

 popíše stavbu těla ptáků, uvede zástupce jejich významných 
řádů a zhodnotí jejich význam v přírodě 

 kruhoústí a paryby 

 ryby 

 obojživelníci 

 plazi 

 ptáci 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, 
určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxono-
mických skupin 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich 
způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; 
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy 

 

 

Přírodopis 7. ročník  Přírodopis 7. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

ENVIROMNENTÁLNÍ VÝCHOVA   zeměpis 

Ekosystémy  
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Přírodopis 8. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního roz-
množování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování 
a jeho význam z hlediska dědičnosti 

 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady 
vlivu prostředí na utváření organismů 

 základy genetiky 

 dědičnost a proměnlivost organismů 

 zásady třídění P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a 
příklady vlivu prostředí na utváření organismů 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

 popíše stavbu těla savců, uvede zástupce jejich významných 
řádů a zhodnotí jejich význam 

 vyjmenuje hlavní předchůdce člověka a uvede jejich hlavní 
znaky 

 savci 

 fylogenetický vývoj člověka 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, 
určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxono-
mických skupin 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich 
způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; 
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy 

   

BIOLOGIE ČLOVĚKA 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a or-
gánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 

 popíše stavbu organismu člověka a vysvětlí vztahy mezi buň-
kou, tkání, orgánem, orgánovou soustavou a organismem 

 vyjmenuje důležité kosti na kostře člověka, ošetří poranění 
kostí a kloubů 

 uvede typy svalů 

 vyjmenuje důležité kosterní svaly na těle člověka 

 vysvětlí funkci cévní soustavy, ošetří krvácející rány 

 chová se bezpečně v silničním provozu, předchází riziku zra-
nění při hrách 

 vysvětlí funkci mízní soustavy 

 vyjmenuje významná infekční onemocnění a uvede způsoby 
prevence před nimi 

 vysvětlí funkci dýchací soustavy, na modelu předvede umělé 
dýchání a nepřímou masáž srdce 

 uvede rizika spojená s kouřením 

 vysvětlí funkci trávicí soustavy, vysvětlí pravidla správné 
výživy, uvede rizika spojená s nadměrným užíváním alkoho-
lu 

 vysvětlí funkci vylučovací soustavy 

 buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava, organismus 

 soustava opěrná, pohybová, cévní, mízní, dýchací, trávicí, 
vylučovací, krycí, endokrinní, nervová, rozmnožovací 

 prevence onemocnění 

 relaxace a odpočinek 

 prevence závislostí a zdravý životní styl 

 bezpečné sexuální chování 

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních fy-
logeneze člověka 

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od početí až 
do stáří 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných ne-
mocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní vý-
znam zdravého způsobu života 

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném poško-
zení těla 
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Přírodopis 8. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

 vysvětlí funkci krycí soustavy 

 ošetří (modelově)poranění kůže 

 uvede hlavní význam žláz s vnitřním vyměšováním 

 vysvětlí funkci nervové soustavy 

 vyjmenuje smyslové orgány a vysvětlí jejich funkci 

 umí zvolit vhodné způsoby relaxace 

 uvede rizika spojená s užíváním drog a způsoby obrany 
a ochrany před nimi 

 popíše funkci pohlavní soustavy muže a ženy 

 popíše vývin jedince od početí po stáří 

 uvede pravidla bezpečného sexuálního chování 

 

 

Přírodopis 8. ročník  Přírodopis 8. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSNTÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA   výchova ke zdraví 

 zeměpis Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace   

Psychohygiena   

Poznávání lidí   

Mezilidské vztahy   

Komunikace   

Hodnoty, postoje a praktická etika   

ENVIROMNENTÁLNÍ VÝCHOVA   

Ekosystémy  

Vztah člověka k prostředí   
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Přírodopis 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a tr-
vání života 

 vyjmenuje fyzikální a chemické vlastnosti nerostů a uvede 
příklady 

 zařadí významné nerosty do systému a uvede jejich vlastnos-
ti, naleziště a použití 

 vysvětlí způsob vzniku významných hornin a uvede jejich 
složení, naleziště a použití 

 popíše stavbu Země 

 uvede příklady vnějších a vnitřních geologických dějů a jejich 
vliv na povrch Země 

 popíše vznik půd a uvede významné druhy půd 

 vyjmenuje éry vývoje Země z hlediska geologického 
a biologického 

 uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí 
na rozvoj a udržení ekosystémů  

 charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí 
a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné 
dopady i ochranu před nimi 

 mineralogie 

 fyzikální vlastnosti nerostů 

 chemické vlastnosti nerostů 

 systémy nerostů 

 petrologie, rozdělení hornin podle vzniku 

 geologie, stavba Země, vnější a vnitřní geologické děje 

 pedologie (vznik, druhy a typy půd) 

 paleontologie (vznik a vývoj života na Zemi) 

 mimořádné události způsobené změnami klimatu a možná 
ochrana před nimi 

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností vy-
brané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek 

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologic-
kých dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody 

P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik 
půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší pří-
rodě 

P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle cha-
rakteristických znaků 

P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj 
různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události 
způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich 
doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi 

   

ZÁKLADY EKOLOGIE 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém pro-
středí a vztahy mezi nimi 

 objasní vliv neživých složek prostředí na živé organismy 

 uvede příklady významných ekosystémů a vztahy mezi nimi 

 vysvětlí pojmy producent, konzument a uvede jejich příklady 
v potravním cyklu 

 uvede na příkladu způsoby ovlivňování prostředí člověkem 

 ekologie 

 podmínky života, vztahy mezi živými a neživými složkami 
životního prostředí 

 populace, společenstvo, ekosystém-louka, les, rybník, řeka, 
moře 

 vztahy mezi organismy 

 vliv člověka na životní prostředí 

P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – 
populace, společenstva, ekosystémy; na příkladu objasní 
základní princip existence živých a neživých složek ekosys-
tému 

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců 
v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka 
na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosys-
tému 
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Přírodopis 9. ročník  Přírodopis 9. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

ENVIROMNENTÁLNÍ VÝCHOVA   zeměpis 

Ekosystémy  

Základní podmínky života   

Lidské aktivity a problémy životního prostředí   
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5.12 Zeměpis 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 2 2 2 1 7 

     Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu Zeměpis 

Oblast Člověk a příroda 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Obsahové vymezení 

Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda, 
tedy Chemií – znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry…. Fyzikou – sluneční soustava, vesmír… Přírodopis – rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, 
CHKO, národní parky… Vyučovací předmět navazuje na předmět Člověk a jeho svět z 1. stupně a umožňuje žákům rozšiřovat a ověřovat získané 
poznatky z tohoto předmětu, žáci si utváří ucelený obraz světa, učí se poznávat své nejbližší okolí ale i ostatní země a světadíly. Předmět podporuje 
v žácích vztah k životu, k životnímu prostředí a k přírodě, upozorňuje na podstatné stránky i krásy lidských výtvorů, přírodních jevů, umožňuje 
praktické poznávání místních a regionálních skutečností a utváření přímých zkušeností žáků. Zprostředkovává poznávání Země jako planety sluneční 
soustavy, poznávání proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé přírody. Seznamuje důkladněji žáky s okolní krajinou, se zemským povrchem, 
s rozšířením rostlin a živočichů, s životním prostředím a působením člověka na životní prostředí. Zdůrazňuje vliv člověka na přírodu, nutnost ochra-
ny životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy, ekologické katastrofy. 

Předmětem prolíná zejména Environmentální výchova (v souvislosti s poznáváním přírody a životního prostředí), Osobnostní a sociální výchova, 
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 

Časové a organizační vymezení 

Předmět Zeměpisný seminář je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku, v 6. a 7. ročníku po 2 hodinách týdně a v 8. a 9. ročníku 
s časovou dotací 1 hodina týdně. Základní stavební jednotkou je vyučovací hodina zahrnující výklad s demonstračními pomůckami, obrazovým ma-
teriálem, dále skupinová práce a zeměpisné vycházky s pozorováním okolí. Ve výuce používáme výukové programy Terasoft na PC, interaktivní 
tabuli, projektové vyučování a výjezdy do zahraničí. 

Integrace předmětů Zeměpis (Geografie) 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na 
úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

Provádíme pozorování okolí, uskutečňujeme exkurse, výlety, besedy, návštěvy muzeí, vytváříme prezentace, referáty, požadujeme po žácích smyslu-
plné zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování. 

Motivujeme žáky pro celoživotní učení – zařazujeme do výuky práci s encyklopediemi, odbornou literaturou a internetem, používáme různé materiá-
ly, nástroje a vybavení. 

Podněcujeme žáky k argumentaci, požadujeme po žácích používání správné terminologie. 

Vedeme žáky k hodnocení vlastních výsledků – posuzování vlastní práce i práce druhých. 

Zadáváme žákům úkoly problémově – sami vytvářejí zadání a plánují postup řešení. 

Kompetence k řešení problémů: 

Provádíme pozorování okolí, uskutečňujeme exkurse, výlety, besedy, návštěvy muzeí, vytváříme prezentace, referáty, požadujeme po žácích smyslu-
plné zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování. 

Zařazujeme metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami. 

Umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledkům. 
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Zadáváme žákům úkoly problémově – sami vytvářejí zadání a plánují postup řešení. 

Kompetence komunikativní: 

Provádíme pozorování okolí, uskutečňujeme exkurse, výlety, besedy, návštěvy muzeí, vytváříme prezentace, referáty, požadujeme po žácích smyslu-
plné zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování. 

Podporujeme učení se navzájem – žáci prezentují výsledky své práce mezi jednotlivými ročníky. 

Podporujeme u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemné naslouchání a zdůvodňování svých závěrů. 

Podněcujeme žáky k argumentaci, požadujeme po žácích používání správné terminologie. 

Kompetence sociální a personální: 

Podporujeme učení se navzájem – žáci prezentují výsledky své práce mezi jednotlivými ročníky. 

Zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně. 

Umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledkům. 

Kompetence občanské: 

Motivujeme žáky k hledání možností aktivního uplatnění ochrany přírody – ekologická a environmentální výchova; k utváření ohleduplného vztahu 
k přírodě i kulturním výtvorům – třídění odpadu, sběr papíru apod. 

Kompetence pracovní: 

Motivujeme žáky pro celoživotní učení – zařazujeme do výuky práci s encyklopediemi, odbornou literaturou a internetem, používáme různé materiá-
ly, nástroje a vybavení. 

Zadáváme žákům úkoly problémově – sami vytvářejí zadání a plánují postup řešení. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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Zeměpis 6. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE 

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické infor-
mace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a 
elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších infor-
mačních zdrojů 

 používá glóbus jako zmenšený model planety k demonstraci 
rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského 
povrchu 

 používá různé druhy plánů,  

 umí přepočítávat vzdálenosti podle různých měřítek 

 používá zemskou síť a pomocí souřadnic určuje v atlase geo-
grafickou polohu jednotlivých lokalit na zemi 

 dokáže stanovit místní čas 

 rozumí pojmům hl. poledník, rovnoběžka, rovník, obratníky 

 glóbus (měřítko glóbu) 

 plány, mapy (měřítko mapy) 

 poledníky, rovnoběžky 

 určování zeměpisné polohy  

 časová pásma Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, 
topografickou a kartografickou terminologii 

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a pro-
cesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti 
a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, ro-
zeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými 
složkami v krajině 

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) 
schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci 
v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodno-
cení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření po-
stojů k okolnímu světu 

   

PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 

Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává 
podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční sou-
stavy 

 popíše planetární systém, vyjmenuje planety Sluneční sousta-
vy 

 umí nakreslit fáze Měsíce a vysvětlit je  

 orientuje se na hvězdné obloze 

 rozumí pojmům: planeta, hvězda, měsíce, meteorická tělesa 

 orientuje se v přírodě podle Slunce,  

 hodnotí důsledky otáčení Země kolem vlastní osy a oběhu 
Země kolem Slunce pro praktický život 

 objasní stavbu zemského tělesa a dna oceánů nakreslením 

 pozoruje, zaznamenává a vyhodnotí počasí v místě svého 
bydliště za určité období a seznámí s tím spolužáky  

 určí polohu jednotlivých oceánů a světadílů a zakreslí je do 
mapy Země 

 na internetu nebo v odborné literatuře vyhledá polohu, bio-
sféru a význam Arktidy 

 seznámí se s globálními problémy, které těmto světadílům 
hrozí 

 postavení Země ve vesmíru  

 Měsíc, galaxie, Slunce 

 tvar a pohyby Země 

 pevninské a oceánské tvary zemského povrchu 

 podnebí, počasí 

 členitost a přírodní poměry oceánů a světadílů 

 Arktida 

Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety 
Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a or-
ganismů 

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sfé-
ry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, 
pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu 

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších procesů v 
přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společ-
nost 

   

REGIONY SVĚTA 
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Zeměpis 6. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy 
jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů 
světa 

 dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy 

 vyhledá a provede stručnou charakteristiku nejvýznamnějších 
států jednotlivých oblastí 

 dokáže charakterizovat znaky demokracie a uvést příklady 
zemí 

 umí vyjmenovat důležité přírodní zdroje, zná značky použí-
vané v mapách a umí je na mapě vyhledat 

 připraví pro spolužáky informace o vybraném druhu do-
pravního prostředku a seznámí je s tímto prostředkem 

 vyjmenuje nejdůležitější mezinárodní a globální organizace 

 zeměpis světadílů 

 hospodářství 

 demokratické a nedemokratické země 

 přírodní zdroje  

 doprava 

 mezinárodní organizace 

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makrore-
giony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich posta-
vení, rozvojová jádra a periferní zóny 

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské 
poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jed-
notlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa 
a vybraných (modelových) států 

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních 
změn v nich 

 

 

Zeměpis 6. ročník  Zeměpis 6. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA   matematika 

 dějepis Poznávání lidí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH   

Objevujeme Evropu a svět   

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA   

Ekosystémy   

Základní podmínky života   

Lidské aktivity a problémy životního prostředí   

Vztah člověka k životnímu prostředí   
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Zeměpis 7. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

REGIONY SVĚTA 

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy 
jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů 
světa 

 provede regionalizaci v jednotlivých světadílech 

 vytýčí společné znaky daného regionu 

 vyhledá a pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní 
a významná města 

 umí zakreslit části Ameriky do mapy i s přilehlými ostrovy 
a poloostrovy 

 porovná a popíše územní, sektorovou, odvětvovou strukturu 

 zvažuje souvislost s přírodními poměry 

 vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu 
v jednotlivých světadílech 

 dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy, se 
kterými se seznámí 

 zeměpis světadílů (Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie) 

 světadíly fyzicko-geografická sféra a socioekonomická sféra 
(regionalizace, charakteristika států, zajímavosti jednotli-
vých regionů, přírodní parky, kolonizace, válečné konflikty) Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makrore-

giony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich posta-
vení, rozvojová jádra a periferní zóny 

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské 
poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jed-
notlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa 
a vybraných (modelových) států 

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních 
změn v nich 

 

 

Zeměpis 7. ročník  Zeměpis 7. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

ENVIROMNENTÁLNÍ VÝCHOVA  
 dějepis 

Ekosystémy 

Základní podmínky života   

Lidské aktivity a problémy životního prostředí ekologické aktivity, vlivy průmyslu a zemědělství na prostředí   
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Zeměpis 8. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

REGIONY SVĚTA 

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy 
jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů 
světa 

 ukáže na mapě významné geografické pojmy týkající se Ev-
ropy 

 vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti hospodářství, 
těžby nerostných surovin a cestovního ruchu v Evropě 

 zpracuje referát o vybrané evropské zemi a seznámí s ním 
spolužáky, zaměří se na tradice a zajímavosti 

 vyjmenuje státy EU a další významné evropské státy 

 přiřadí velká evropská města k zemím 

 rozdělí evropské státy do určitých regionů (částí Evropy) 

 Evropa (fyzická a geografická charakteristika, sociální 
a ekonomická charakteristika) 

 EU (státy EU) 

 demokratické, nedemokratické státy 

 tradice, zvyky, náboženství 

 rasismus a xenofobie 

 environmentální problémy Evropy 

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makrore-
giony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich posta-
vení, rozvojová jádra a periferní zóny 

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské 
poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jed-
notlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa 
a vybraných (modelových) států 

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních 
změn v nich 

   

ČESKÁ REPUBLIKA 

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle 
bydliště nebo školy 

 určí polohu ČR 

 s pomocí mapy charakterizuje povrch ČR 

 zaznamená do mapy významné horopisné celky, velké řeky 
a významná města ČR 

 srovná ukazatele o lidnatosti a rozmístění obyvatelstva v ČR 
se sousedními státy 

 vyhledá demografické údaje týkající se jeho obce, zpracuje je a 
seznámí s nimi své spolužáky; pokusí se o prognózu dalšího 
vývoje 

 najde významné památky Prahy na mapě a pohovoří o nich 

 pracuje aktivně s turistickou, cyklistickou mapou regionu; 
naplánuje výlety a plán zdůvodní 

 ČR (poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry, obyvatel-
stvo, velká města, hospodářství, národní parky, ekologická 
rizika 

 místní region (Slivenec, Lochkov, Holyně, Barrandov, Pra-
ha, příroda kolem nás) 

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodář-
ské a kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího 
rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu 
k vyšším územním celkům 

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, 
přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský po-
tenciál České republiky v evropském a světovém kontextu 

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České repub-
liky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a 
hospodářských aktivit 

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České republiky 
ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, 
organizacích a integracích států 
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Zeměpis 8. ročník  Zeměpis 8. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSNTÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ   dějepis 

 přírodopis 

 český jazyk a literatura 

 informační a komunikační technologie 

Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  

Evropa a svět nás zajímá  

Objevujeme Evropu a svět   

Jsme Evropané   

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA   

Ekosystémy   

Lidské aktivity a problémy životního prostředí   
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Zeměpis 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organi-
zaci světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby 
a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkla-
dech mozaiku multikulturního světa 

 pracuje aktivně s mapami ve třídě i v atlase 

 orientuje se v počtu a rozmístění lidí na Zemi 

 popíše hlavní lidské rasy a určí jejich znaky  

 určí a vyhledá hlavní oblasti 

 najde nejvýznamnější státy světa a popíše je 

 stanoví kritéria pro vyspělost jednotlivých států 

 vysvětlí význam vybraných mezinárodních organizací 

 orientuje se na politické mapě světa 

 uvede aktuální počet států a vyhledá nově vzniklé státy 

 uvede aktuální příklady politických a náboženských konfliktů 

 uvede příklad různé míry demokracie ve světě (komunismus, 
demokracie, …) 

 Společnost 

 Sídla  

 Hospodářství 

 Státy světa 

 Mezinárodní, politické, hospodářské a bezpečnostní organi-
zace světa 

 Válečné konflikty 

 Náboženství 

 Politické systémy a státní zřízení 

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí 
lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické zna-
ky sídel 

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce svě-
tového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové 
surovinové a energetické zdroje 

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit 

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace států 
světa na základě podobných a odlišných znaků 

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní 
aktuální geopolitické změny a politické problémy v kon-
krétních světových regionech 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást pevninské 
části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech spe-
cifické znaky a funkce krajin 

 zhodnotí jak společenské a hospodářské vlivy lidstva působí 
na životní prostředí a uvede kladné i záporné příklady 

 popíše dodržování zásad ochrany přírody a navrhne řešení 
závažných environmentálních problémů světa 

 vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny a diskutuje 
o možných důsledcích a navrhuje řešení 

 ekologie 

 globální problémy světa 

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních 
krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních 
ekosystémů (biomů) 

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky 
a rizika přírodních a společenských vlivů na životní pro-
středí 

 

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE 

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace 
v terénu 

 ovládá praktické základy topografie a orientace v terénu 

 využívá aktivně mapy, atlasy, cestovní průvodce a pracuje 
s internetem a dalšími materiály při vyhledávání informací 

 aplikuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu 
v přírodě 

 uvědomuje si rizika v krajině v souvislosti s mimořádnými 

 orientace v terénu 

 zásady bezpečnosti při pohybu v krajině, zejména 
v souvislosti s mimořádnými událostmi Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při pozorová-

ní, zobrazování a hodnocení krajiny 

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a po-
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Zeměpis 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

bytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady 
bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech 

událostmi 

 

 

Zeměpis 9. ročník  Zeměpis 9. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA   dějepis 

 výchova k občanství 

 přírodopis 

 ekologie 

Seberegulace a sebeorganizace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  

Evropa a svět nás zajímá  

Objevujeme Evropu a svět   

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA   

Lidské aktivity a problémy životního prostředí   
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5.13 Hudební výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Hudební výchova 

Oblast Umění a kultura 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Obsahové vymezení 

Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Zároveň integruje a průběžně zařa-
zuje vybrané tematické celky průřezových témat Osobnostní a sociální výchovy zaměřených na rozvoj smyslového vnímání a kreativitu, Výchovy 
v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané) a Multikulturní výchovy (témata zaměřená na poznávání hudební 
kultury jiných etnik a národů a její pronikání do hudební kultury domácí a ovlivňování hudební produkce). Vzdělávací obsah a hudebně výchovná 
činnost na 1. stupni jsou zaměřeny na vytváření základních pěveckých návyků, instrumentálních dovedností, práci s hudebním materiálem, rytmic-
kou a pohybovou výchovu, z období hudebních her se tak přechází k hudebním dílnám zahrnujícím využití získaných dovedností žáku při elemen-
tárních doprovodech a improvizacích. Zároveň žáci získávají elementární receptivní zkušenosti při zařazovaném poslechu hudebních skladeb. 

Na druhém stupni jsou dále rozvíjeny získané dovednosti ať již v hudební recepci, tak produkci. Žáci s pomocí učitele v hudebních dílnách vytvářejí 
nové hudební doprovody k písním, popřípadě realizují jednoduché vokálně – instrumentální skladby či improvizace společně s hudebně pohybovým 
doprovodem. Vokální činnosti zahrnují jak jednohlas, tak vícehlasé písně (především kánony, popřípadě tercsextové dvojhlasy). Při zařazování posle-
chových skladeb se žákům otevírá možnost vytváření vlastní kritických soudů prostřednictvím řízené diskuse či referátu. Z hlediska obsahového lze 
charakterizovat celý druhý stupeň jako období vhledů do hudby, ať již klasické, tak moderní populární. 

Časové a organizační vymezení 

Předmět se vyučuje ve všech ročnících prvního i druhého stupně s časovou dotací 1 hodina týdně. Výuka se koná ve specializované učebně vybavené 
hudebními nástroji (klavír, keyboard, kytara, nástroje Orffova instrumentáře) a audiovizuální technikou. Souběžně s výukou v učebně jsou do výuky 

zařazovány hudební pořady (např. hudební studio Rolnička na 1. stupni), případně návštěvy hudebních představení a hudebních expozic.  

Integrace předmětů Hudební výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na 
úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

Provádíme rozbory hudebních skladeb, prostřednictvím nichž dochází k odhalování a poznávání významové a obsahové vrstvy hudebního díla. 

Kompetence k řešení problémů: 

Provádíme rozbory hudebních skladeb, prostřednictvím nichž dochází k odhalování a poznávání významové a obsahové vrstvy hudebního díla. 

Kompetence komunikativní: 

Zařazujeme skupinové práce při přípravě a realizaci hudebního objektu (písně, skladby, improvizace). 

Provádíme rozbory hudebních skladeb, prostřednictvím nichž dochází k odhalování a poznávání významové a obsahové vrstvy hudebního díla. 

Realizujeme hudební dialogy mezi jednotlivými žáky či skupinami žáků v rámci improvizace, tvorby doprovodů či stylizace. 

Kompetence sociální a personální: 

Umožňujeme žákům diskutovat o poslouchaných skladbách, o jejich oblíbených interpretech (řízené diskuse), žáci tak mají možnost vyjadřovat vlast-
ní soudy. 

Zařazujeme do výuky výklady, návštěvy muzeí, prezentace a referáty žáků, řízené diskuze apod. tematicky zahrnující problematiku hudební historie. 
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Kompetence občanské: 

Zařazujeme do výuky výklady, návštěvy muzeí, prezentace a referáty žáků, řízené diskuze apod. tematicky zahrnující problematiku hudební historie. 

Umožňujeme žákům účastnit se projektů využívajících lidových tradic a zvyků. 

Kompetence pracovní: 

Zařazujeme skupinové práce při přípravě a realizaci hudebního objektu (písně, skladby, improvizace). 

Realizujeme hudební dialogy mezi jednotlivými žáky či skupinami žáků v rámci improvizace, tvorby doprovodů či stylizace. 

Umožňujeme žákům účastnit se projektů využívajících lidových tradic a zvyků. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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Hudební výchova 1. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase 

 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase 

 pěvecké dovednosti (správné dýchání a výslovnost) 

 hlasová hygiena 

 realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

 intonace, vokální improvizace (hudební hry) 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, impro-
vizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 

 improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

 hudební hry (deklamace říkadel, hra na ozvěnu, otázka a 
odpověď) 

 hra na tělo (tleskání, luskání, pleskání a dupání) 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje 
k doprovodné hře 

 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře  hudební doprovod (hra na jednoduché hudební nástroje 
Orffova instrumentáře, akcentace těžké doby v rytmickém 
doprovodu) 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vy-
jadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie 

 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje me-
trum, tempo, dynamiku, směr melodie 

 pohybová paměť (reprodukce pohybů prováděných při 
tanci či pohybových hrách) 

 pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu 
znějící hudby (pantomima, pohybová improvizace) 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná vý-
razné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby 

 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a 
dynamické změny v proudu znějící hudby 

 výrazové prostředky v hudbě (zvuk a tón, melodie vze-
stupná a sestupná) 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé hu-
dební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vo-
kálně instrumentální 

 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, 
odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentál-
ní 

 chápe roli posluchače 

 hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, 
lidský hlas a hudební nástroj 

 

 

Hudební výchova 1. ročník  Hudební výchova 1. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 vystoupení (při prezentaci školy zazpívají děti několik písní, říkadel, dramatizují, pohybují se v rytmu hudby) 

Rozvoj schopností poznávání cvičení dovedností zapamatování 
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Hudební výchova 2. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase 

 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase 

 pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, rozšiřování hla-
sového rozsahu, hlasová hygiena) 

 realizace písní ve 2/4, 3/4  a 4/4 taktu 

 intonace, vokální improvizace, hudební hry (otázka a odpo-
věď, melodizace říkadel) 

 záznam vokální hudby (zachycení melodie písně pohybem, 
graficky) 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, impro-
vizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci 
nejjednodušších hudebních forem 

 hudební hry (deklamace říkadel, hra na ozvěnu, otázka a 
odpověď) 

 hra na tělo (tleskání, luskání, pleskání a dupání) 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje 
k doprovodné hře 

 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře  hra na hudební nástroje (hra nejjednodušších doprovodů na 
Orffovy hudební nástroje) 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vy-
jadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie 

 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje me-
trum, tempo, dynamiku, směr melodie 

 pohybová paměť (reprodukce pohybů prováděných při tan-
ci či pohybových hrách) 

 pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu 
znějící hudby (pantomima, pohybová improvizace) 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná vý-
razné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby 

 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a 
dynamické změny v proudu znějící hudby 

 výrazové prostředky v hudbě (zvuk a tón, melodie vze-
stupná a sestupná) 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé hu-
dební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vo-
kálně instrumentální 

 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, 
odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentál-
ní 

 chápe roli posluchače 

 hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lid-
ský hlas a hudební nástroj 

 

 

Hudební výchova 2. ročník  Hudební výchova 2. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 vystoupení (při prezentaci školy zazpívají děti několik písní, říkadel, dramatizují, pohybují se v rytmu hudby) 

Rozvoj schopností poznávání cvičení dovedností zapamatování 
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Hudební výchova 3. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase 

 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase 

 pěvecké dovednosti (nasazení a tvorba tónu, hlasového roz-
sahu, hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu) 

 záznam vokální hudby (zachycení melodie pohybem, gra-
ficky) 

 nota jako grafický znak pro tón 

 zápis rytmu jednoduché písně (rytmické hodnoty not) 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, impro-
vizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci 
nejjednodušších hudebních forem 

 hudební hry (deklamace říkadel, hra na ozvěnu, otázka a 
odpověď) 

 hra na tělo (tleskání, luskání, pleskání a dupání) 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje 
k doprovodné hře 

 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře  hra na hudební nástroje (hra nejjednodušších doprovodů na 
Orffovy nástroje) 

 čtení a zápis rytmického schématu jednoduchého motivu 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vy-
jadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie 

 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje me-
trum, tempo, dynamiku, směr melodie 

 pohybový doprovod znějící hudby (dvoudobý, třídobý a 
čtyřdobý takt, taneční hry se zpěvem a pohybové hry, jed-
noduché lidové tance) 

 taktování (2/4 takt) 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná vý-
razné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby 

 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a 
dynamické změny v proudu znějící hudby 

 hudební výrazová prostředky (rytmus, melodie, barva, 
tempo, dynamika) 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé hu-
dební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vo-
kálně instrumentální 

 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, 
odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentál-
ní 

 chápe roli posluchače 

 hudební styly a žánry (hudba taneční, pochodová, ukolé-
bavka) 

 interpretace hudby (slovní vyjádření) 

 poslech skladeb 

 

 

Hudební výchova 3. ročník  Hudební výchova 3. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 vystoupení (při prezentaci školy zazpívají děti několik písní, říkadel, dramatizují, pohybují se v rytmu hudby) 

Rozvoj schopností poznávání cvičení dovedností zapamatování 
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Hudební výchova 4. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových 
i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 
dovednosti 

 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tó-
ninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti 

 pěvecké dovednosti, hlasová hygiena, rozšiřování hlasové-
ho rozsahu 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not 

 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností 
(zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou 
melodii či píseň zapsanou pomocí not 

 dvojhlas a vícehlas (kánon) 

 realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

 záznam vokální hudby (nota jako grafický znak pro tón, 
zápis rytmu jednoduché písně, notový zápis jako opora při 
realizaci písně) 

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních schopností 
a dovedností jednoduché, popřípadě složitější hudební ná-
stroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých moti-
vů skladeb a písní 

 využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností 
jednoduché, popřípadě složitější hudební nástroje k dopro-
vodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a pís-
ní 

 hra na hudební nástroje (Orffův instrumentář) 

 rytmizace, melodizace, hudební doprovod ostinato 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně či 
skladby 

 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby  čtení a zápis rytmického schématu jednoduchého motivu 

 jednodílná písňová forma 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z uži-
tých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metro-
rytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změ-
ny 

 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudeb-
ních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, 
tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny 

 hudební výrazové prostředky (melodie, rytmus, harmonie, 
barva, kontrast, gradace) 

 vztahy mezi tóny (souzvuk, akord) 

 hudební styly a žánry 

 interpretace hudby (slovní vyjádření) 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních 
kroků, na základě individuálních schopností a dovedností 
vytváří pohybové improvizace 

 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na 
základě individuálních schopností a dovedností vytváří po-
hybové improvizace 

 taktování ve 2/4 a 3/4 taktu 

 pohybový doprovod znějící hudby (jednoduché lidové tan-
ce) 

 pohybové improvizace 

 

 

Hudební výchova 4. ročník  Hudební výchova 4. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 vystoupení (při prezentaci školy zazpívají děti několik písní, říkadel, dramatizují, pohybují se v rytmu hudby) 

Rozvoj schopností poznávání cvičení dovedností zapamatování 

Kreativita citlivost   
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Hudební výchova 5. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových 
i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 
dovednosti 

 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tó-
ninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti 

 pěvecké dovednosti (hlasová hygiena, rozšiřování hlasové-
ho rozsahu) 

 dvojhlas a vícehlas (kánon, lidový dvojhlas) 

 intonace (diatonické postupy v durových a mollových tóni-
nách, volné nástupy tónů) 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not 

 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností 
(zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou 
melodii či píseň zapsanou pomocí not 

 realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních schopností 
a dovedností jednoduché, popřípadě složitější hudební ná-
stroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých moti-
vů skladeb a písní 

 využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností 
jednoduché, popřípadě složitější hudební nástroje k dopro-
vodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a pís-
ní 

 rytmizace, melodizace, hudební doprovod 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně či 
skladby 

 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby  hudební formy (malá písňová forma, velká písňová forma, 
rondo, variace) 

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elemen-
tární hudební improvizace 

 vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché 
předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební 
improvizace 

 hudební improvizace (tvorba předeher, meziher a doher 
s využitím tónového materiálu písně) 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z uži-
tých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metro-
rytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změ-
ny 

 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudeb-
ních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, 
tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny 

 interpretace hudby 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních 
kroků, na základě individuálních schopností a dovedností 
vytváří pohybové improvizace 

 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na 
základě individuálních schopností a dovedností vytváří po-
hybové improvizace 

 taktování ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

 lidové tance 

 pohybová improvizace 

 

 

Hudební výchova 5. ročník  Hudební výchova 5. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 děti realizují dle své režie svá vystoupení, která podle možností hudebně doprovázejí 

Rozvoj schopností poznávání cvičení dovedností zapamatování 

Kreativita citlivost   
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Hudební výchova 6. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách 

 podle svých individuálních dispozic zpívá intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase, popř. v dvojhlase 

 slovně charakterizuje rozdíl mezi stupnicí a tóninou 

 orientuje se v jednoduchém notovém zápisu 

 dodržuje správné pěvecké návyky, hlasovou hygienu 

 rytmicky doprovodí jednoduchou píseň na Orffovy nástroje 

 vytvoří s pomocí učitele vlastní rytmické motivy, předehry, 
mezihry a dohry, rytmickou aparaturu 

 terciové řady dur a moll, intonace dur a moll trojzvuků, 
dvojhlas lidový i umělý, práce s notovým zápisem, říkadlo, 
píseň, rozšiřování hlasového rozsahu 

 doprovod známých písní s důrazem na první a druhou 
dobu taktu, tvorba jednoduchých partitur pro Orffovy ná-
stroje, rytmické hádanky, rytmické ozvěny, hra na tělo, 
rytmická improvizace hudební formy 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky 
při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle 
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jedno-
hlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev dru-
hého 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata 
i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, pro-
vádí jednoduché hudební improvizace 

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů 

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových ob-
dobí, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k po-
slouchané hudbě a na základě individuálních hudebních 
schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou 
pohybovou vazbu 

 pohybem vyjádří pochodový, polkový a valčíkový rytmus 

 taktuje dvoučtvrťový a tříčtvrťový takt 

 pohybem vyjádří dynamiku a tempo 

 taneční kroky vybraných tanců, pohyb na hudbu (panto-
mima, vlastní improvizace), hra na dirigenta a orchestr, vá-
noční koledy – dramatické ztvárnění 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité 
hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické 
prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho při-
stupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku 

 rozpozná dur a moll akordy a vybrané intervaly 

 sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů a pojme-
nuje je 

 rozliší skladbu vokální a instrumentální 

 rozpozná vybrané skladby 

 sluchová analýza dur a moll trojzvuk, intervaly čisté 
a v3 a m3, poznávání hudebních nástrojů – rozdělení do ná-
strojových skupin, píseň lidová, umělá, vokální 
a instrumentální skladba, melodram, muzikál, opereta, ope-
ra, G. F Händel, symfonie, koncert, W. A. Mozart, J. Haydn, 
L. van Beethoven, B. Smetana, A. Dvořák 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností a 
získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a 
porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti 
s dalšími skladbami 

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

 

 

Hudební výchova 6. ročník  

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita  
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Hudební výchova 7. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách 

 podle svých individuálních dispozic intonačně čistě 
a rytmicky přesně zpívá v jednohlase, dvojhlase lidové písně 
z Čech a střední Evropy (v češtině) 

 slovně charakterizuje rozdíl mezi stupnicí a tóninou 

 orientuje se v jednoduchém notovém zápisu 

 chápe důležitost správných pěveckých návyků a hlasové hy-
gieny 

 terciové řady dur a  ěq moll, intonace dur a moll trojzvuků 
popř. čtyřzvuků, dvojhlas lidový i umělý, putování za lido-
vou písní (písně u nás a v okolním světě) trojhlasý kánon, 
práce s notovým zápisem, mutace, hlas a hlasové ústrojí, 
rozšiřování hlasového rozsahu 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky 
při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle 
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jedno-
hlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev dru-
hého 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata 
i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, pro-
vádí jednoduché hudební improvizace 

 vytvoří s pomocí učitele vlastní rytmické motivy, předehry, 
mezihry a dohry, rytmickou partituru, provádí jednoduché 
hudební improvizace  

 reprodukuje na základě svých individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, 
vytváří a volí jednoduché doprovody 

 doprovod známých písní s pravidelným či nepravidelným 
metrem, tvorba jednoduchých partitur pro Orffovy nástroje 
rytmické hádanky, rytmické ozvěny, hra na tělo, rytmická 
improvizace hudební formy 

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů 

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových ob-
dobí, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k po-
slouchané hudbě a na základě individuálních hudebních 
schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou 
pohybovou vazbu 

 rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí 
vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hud-
bě a na základě individuálních hudebních schopností 
a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou 
vazbu  

 taktuje 2/4, 3/4, 3/8 takt popř. písně ve střídavém metru 
a mateníky 

 taneční kroky vybraných tanců, pohyb na hudbu (panto-
mima, vlastní improvizace), taktování – řízení společného 
zpěvu 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité 
hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické 
prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho při-
stupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku 

 analyzuje dur a moll akordy, pozná vybrané intervaly 

 rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů a pojmenuje je 

 rozpozná vybrané skladby a hudební formy a druhy vybra-
ných skladeb  

 rozpozná vybrané skladby 

 vybírá si skladby k vlastnímu poslechu a výběr dokáže ko-
mentovat 

 sluchová analýza dur a moll trojzvuk případně čtyřzvuk, 
intervaly čisté a velké, putování za lidovou písní, fuga, so-
náta a sonátová forma, muzikál, balet, kantáta a oratorium, 
J. S. Bach, L. van Beethoven, J. Haydn, S. Prokofjev, G. F. 
Haendel HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností a 

získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a 
porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti 
s dalšími skladbami 

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 
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Hudební výchova 7. ročník 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování 
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Hudební výchova 8. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách 

 zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně, 
ocení kvalitní vokální projev druhého  

 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností 
písně a skladby různých stylů a žánrů 

 zpěv, instrumentální a hudebně pohybový doprovod vy-
braných písní či vokálních a vokálně instrumentálních skla-
deb různých stylů a žánrů ve spojení s receptivními (posle-
chovými činnostmi) 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky 
při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle 
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jedno-
hlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev dru-
hého 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata 
i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, pro-
vádí jednoduché hudební improvizace 

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů 

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových ob-
dobí, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k po-
slouchané hudbě a na základě individuálních hudebních 
schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou 
pohybovou vazbu 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité 
hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické 
prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho při-
stupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku 

 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně 
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, 
chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje 
k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku  

 zařadí na základě individuálních schopností a získaných vě-
domostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji 
z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími 
skladbami  

 hodnotí hudební skladby a motivy a vybírá si skladby 
k vlastnímu poslechu; výběr dokáže zdůvodnit 

 vývoj evropské hudby 

 nástrojová hudba v jednotlivých epochách, zvuk dobových 
nástrojů 

 hudební výrazové prostředky, zvukomalba v hudbě (např. 
Vivaldi – Jaro), citace, příznačný motiv 

 hudební formy a jejich identifikace ve znějící hudbě  

 moderní hudba, její původ a vývoj (spirituály, blues, čer-
nošská subkultura, jazz a swing, Rock & Roll a rocková 
hudba) 

 hudba a jiné druhy umění (mimohudební inspirace, hudba 
jako součást jiných druhů umění) 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností a 
získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a 
porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti 
s dalšími skladbami 

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 
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Hudební výchova 8. ročník  Hudební výchova 8. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  dějepis 

 výtvarná výchova 

 literární výchova 

Rozvoj schopností poznávání 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  

Jsme Evropané kořeny a zdroje evropské civilizace   

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA   

Multikulturalita multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování   
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Hudební výchova 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách 

 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při 
hudebních, pohybových, dramatických a instrumentálních ak-
tivitách  

 tvoří vlastní jednoduché skladby a pohybově dramatická 
ztvárnění s využitím znalostí a dovedností hudební teorie 
a praxe 

 zpěv, instrumentální a hudebně pohybový doprovod vy-
braných písní či vokálních a vokálně instrumentálních skla-
deb různých stylů a žánrů ve spojení s receptivními (posle-
chovými činnostmi), harmonie a harmonizace 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky 
při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle 
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jedno-
hlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev dru-
hého 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata 
i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, pro-
vádí jednoduché hudební improvizace 

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů 

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových ob-
dobí, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k po-
slouchané hudbě a na základě individuálních hudebních 
schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou 
pohybovou vazbu 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité 
hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické 
prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho při-
stupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku 

 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně 
výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, 
chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje 
k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku  

 zařadí na základě individuálních schopností a získaných vě-
domostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji 
z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími 
skladbami  

 chápe význam hudební tradice i hudební moderny a pop 
music nebo nových a retro stylů k utváření národní kultury 

 hodnotí hudební skladby a motivy a vybírá si skladby 
k vlastnímu poslechu; výběr dokáže zdůvodnit 

 vývoj české hudby (nástrojová hudba v jednotlivých epo-
chách v Čechách a na Moravě, zvuk dobových nástrojů 

 hudební výrazové prostředky, zvukomalba v hudbě, citace, 
(Smetana, Dvořák) 

 hudební formy a jejich identifikace ve znějící hudbě  

 moderní hudba v Českých zemích (lidovka, trampská píseň, 
swing, Rock &Roll a rocková hudba, disko a pop, elektro-
nická hudba, rap a hiphop 

 autentická etnická hudba (folklórní hudba a tanec, World 
Music) 

 hudba a jiné druhy umění (mimohudební inspirace, hudba 
jako součást jiných druhů umění) 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností a 
získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a 
porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti 
s dalšími skladbami 

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 
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Hudební výchova 9. ročník  Hudební výchova 9. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  dějepis 

 výtvarná výchova 

 literární výchova 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH   

Jsme Evropané kořeny a zdroje evropské civilizace   
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5.14 Tvořivost 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

2 2 2 2 2     10 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný      

    

Název předmětu Tvořivost 

Oblast Umění a kultura, Člověk a svět práce 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Obsahové vymezení 

Vyučovací předmět je předmětem integrovaným, zahrnuje vzdělávací obsah oboru Umění a kultura a vzdělávací oblast Člověka a svět práce, které 
vzájemně propojuje a dává tak prostor pro uplatnění tvořivých schopností žáka, naplňuje přirozenou potřebu projevit se, má významný relaxační 
charakter. Rozvíjí smyslové vnímání, schopnost vyjadřovat představy a pocity, zlepšuje jemnou motoriku, napomáhá rozvíjet tvořivé schopnosti. 
Vede žáky k získávání základních pracovních dovedností a návyků v různých oblastech lidské činnosti, přispívá k získávání pozitivního vztahu 
k práci a vytváření životní a profesní orientace. Učí pracovat žáky samostatně i ve skupině a vážit si práce své i druhých. Seznamuje žáky s různými 
materiály a s používáním vhodných pomůcek a nářadí. Soustavně je vede k dodržování zásad hygieny a bezpečnosti při práci. 

Zahrnuje především průřezová témata Osobnostní a sociální výchovy (osobnostní výchova – kreativita) a Environmentální výchovy (lidské aktivity a 
problémy životního prostředí). 

Časové a organizační vymezení 

Tvořivost se vyučuje na 1. stupni v prvním a druhém ročníku 2 hodiny týdně, ve třetím a čtvrtém ročníku 3 hodiny za 14 dní. Do jarní a podzimní 
výuky zařazujeme pěstitelské práce a střídáme hodinový a dvouhodinový blok. 

Integrace předmětů Výtvarná výchova 

Člověk a svět práce 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na 
úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

Předkládáním vhodných ukázek (demonstrace) pomáháme žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům a umění vůbec, zároveň tak prostřednictvím 
receptivních i produktivních činností rozvíjíme prostorové vidění, cítění a vyjadřování. 

Pomáháme žákům organizovat vlastní výtvarnou práci a pracovní prostor. 

Kompetence k řešení problémů: 

Zadáváme úkoly, které umožní volbu různých postupů, vlastní prací s výtvarným materiálem následně vedeme žáky k tvořivému přístupu při řešení 
výtvarných úkolů. 

Kompetence komunikativní: 

Podporujeme spolupráci mezi jednotlivými ročníky – do výuky zařazujeme společná témata. 

Osobním příkladem vedeme žáky k dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce, učíme žáky dodržovat zásady správného stolování. 

Kompetence sociální a personální: 

Zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují, tím vedeme žáky, aby na sebe brali ohledy a respektovali odlišný výtvarný projev a názor druhého. 

Podle potřeby pomáháme žákům, hodnotíme jejich snahu, umožňujeme každému žákovi vyjádřit svůj názor a tím zažít úspěch a posílit sebedůvěru. 

Vyžadujeme dodržování společných pravidel slušného chování a respektování jeden druhého prostřednictvím osobního příkladu. 
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Kompetence občanské: 

Předkládáním vhodných ukázek (demonstrace) pomáháme žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům a umění vůbec. 

Pomocí konkrétních ukázek pomáháme žákům poznávat rozdíly ve výtvarném vyjadřování malířů, zvláště ilustrátorů dětských knih, uvědomovat si, 
že výtvarné umění patří ke kulturnímu bohatství národa. 

Osobním příkladem vedeme žáky k dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce, učíme žáky dodržovat zásady správného stolování. 

Kompetence pracovní: 

Prostřednictvím vhodných pokynů či názorným předvedením vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů při tvůrčích činnos-
tech. 

Dáváme jasné pokyny, které směřují činnosti ke stanovenému cíli, zadáváme práce montážní a demontážní, pěstitelské, aranžérské, seznamujeme se 
způsoby obdělávání pozemků. 

Osobním příkladem vedeme žáky k dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce, učíme žáky dodržovat zásady správného stolování. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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Tvořivost 1. – 3. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně ob-

razného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); po-

rovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho 

zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjád-
ření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí 
na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, 
zážitků a představ 

 linie, tvary, objemy: různé výtvarné techniky a postupy 

 hra s barvou, barvy teplé a studené 

 vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, slucho-
vých, zrakových a pohybových 

 malba, kresba, ilustrace, plastika 

 zhodnocení a sdělení výsledků tvůrčí činnosti vlastní 
i ostatních 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; 

uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání li-

nie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich 

kombinace 

 v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje 
při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, ob-
jemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace 

 tematické práce (kresba, kolorovaná kresba, malba, modelo-
vání, koláž…) 

 využití výtvarných prostředků pro vyjádření emocí, nálad, 
fantazie, představ – konkrétní tvorba (pohyb těla a jeho 
umístění v prostoru, výraz obličeje), abstraktní tvorba (za-
pouštění barev do vlhkého podkladu, rozfoukávání barev) 

 osobní postoj v komunikaci (zdůvodňování výtvarného zá-
měru) 

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými 

smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné 

prostředky 

 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro 
jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky 

 vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, slucho-
vých, zrakových, čichových, chuťových a pohybových 
(otisk, malba prsty, frotáž, monotyp) 

 pozorování a zobrazování přírodních forem 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá vizu-

álně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se 

svou dosavadní zkušeností 

 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná 
vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní 
zkušeností 

 vnímání, pozorování a poznávání vlastností objektů a růz-
ných tvarů - kompoziční zákonitosti (velikost, proporce, 
tvary, umístění v ploše i prostoru) 

 zobrazování přírodních a umělých forem (zátiší, studie 
předmětů) 

 vlastní ilustrace textů (pohádky, povídky, básničky), kresba, 
kolorovaná kresba, malba, voskovka, pastel 

 seznámení s ilustrátory dětských knih 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komu-

nikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 

samostatně vytvořil, vybral či upravil 

 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapoju-
je obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vy-
tvořil, vybral či upravil 

 přání k Vánocům, Velikonocům, ke Dni matek… 

 dekorativní řešení plochy: stříhání, lepení, vytrhávaný pa-
pír, mozaika, ornament, odkrývané techniky 

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé předměty 

z tradičních i netradičních materiálů 

 pozná různé druhy materiálu a jeho vlastnosti 

 pozná vlastnosti zpracování materiálu 

 ověří si vlastnosti materiálu v praxi 

 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních 
i netradičních materiálů 

 vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír, 
karton, textil a jiné) 

 pracovní pomůcky a nástroje (nůžky, provázek, lepidlo, 
špejle a jiné) 

 lidové zvyky a tradice (vánoční a velikonoční tradice) 
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Tvořivost 1. – 3. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

 rozpozná jednoduché pracovní pomůcky, nářadí, dovede 
s nimi zacházet 

 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygi-
eny a bezpečnosti práce 

 dovede vytvořit jednoduché tradiční výrobky 

ČSP-3-1-02  pracuje podle slovního návodu a předlohy  pracuje podle slovního návodu a předlohy 

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při 
práci se stavebnicemi 

 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se staveb-
nicemi 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc 

 stavebnice plošné a prostorové 

 

 

Tvořivost 1. – 3. ročník  Tvořivost 1. – 3. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  matematika (geometrie, tvary těles) 

 podle svých možností se děti podílejí na výzdobě školy 

 za pomoci učitele si malují kulisy pro svá veřejná vystoupení 

 člověk a jeho svět 

 hudební výchova 

 vycházka do okolí Slivence 

 ilustrace pohádky 

 výstava ve školních prostorách 

 vánoční besídka 

 ze starého nové 

 Ekoprogram 

 výlety (skanzen) 

Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání 

Sebepoznání a sebepojetí sebehodnocení  

Kreativita cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů)  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  

Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradice národů Evropy  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  

Kulturní diference poznávání vlastního kulturního zakotvení  
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Tvořivost 4. – 5. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává 

prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na zá-

kladě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, pro-

porční vztahy a jiné) 

 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuál-
ně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů 
(světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy 
a jiné 

 prvky vizuálně obrazného vyjádření: linie, tvary, barvy 
(studené, teplé, míchání barev, hustota barev – malba tem-
perovými a vodovými barvami), objemy, proporce, světlo, 
stín, kontrast 

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vy-

jádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a ba-

revné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulp-

turální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků 

ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model 

 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve 
vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; 
v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; 
v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu 
k vlastnímu tělu i jako nezávislý model 

 uspořádání objektů do celků podle výraznosti, velikosti 
a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjád-
ření (zátiší, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, trojroz-
měrné práce, volná parafráze prostorových a objemových 
vjemů, volné variace na umělecká díla) 

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vě-

domě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností 

i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro 

jeho nejbližší sociální vztahy 

 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje 
na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjád-
ření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální 
vztahy 

 využití výtvarných prostředků pro vyjádření emocí, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností (volná malba abs-
traktní a konkrétní, práce s fotografií, pokus o komiks, re-
klama) 

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná 

vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání 

k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové 

i prostorové tvorbě 

 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření 
vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dal-
šími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové 
tvorbě 

 linie, plocha, objem 

 využití lid. tradic a zvyků: plakát, přání, pozvánka 
k Vánocům, Velikonocům, ke Dni matek…, inscenace ži-
vých obrazů a scén 

 dekorativní řešení plochy: stříhání, lepení, vytrhávaný pa-
pír, mozaika, ornament, odkrývané techniky, využití výpo-
četní techniky 

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu 

k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjád-

ření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků 

svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a 

postupů současného výtvarného umění) 

 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, 
k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vy-
jádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí 
a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů sou-
časného výtvarného umění) 

 vizuálně obrazné vyjádření: rytmus melodie, zvuky hudeb-
ních nástrojů, nálada textu, různé způsoby záznamu pohy-
bu 

 vyjadřování vjemů: zvuk, nálady, povrch, chuť, pohyb 
(techniky: frotáž, koláž, monotyp, otisk, kresba, malba, 
muchlání papíru) 

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně obrazné-

ho vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace 

 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a 
přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace 

 inspirace v dílech našich i světových malířů a sochařů 

 rozhovory o konkrétních obrazech, sochách a stavbách 

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích za-

pojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostat-

ně vytvořil, vybral či upravil 

 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vy-
bral či upravil 

 hodnocení a úsudky o dílech vlastních i cizích. 

 ilustrátoři, autoři animovaných filmů 

 

 

 

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 
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Tvořivost 4. – 5. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a 

postupy na základě své představivosti různé výrobky z da-

ného materiálu 

 provádí přiměřené praktické činnosti s daným materiálem 

 sleduje průběh předvádění práce a pak sám dovede napodo-
bit pracovní postup 

 dodržuje pracovní postup podle slovního návodu, náčrtku, 
nákresu 

 vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, pa-
pír, karton, textil, drát, folie, dřevo a jiné) 

 pracovní pomůcky a nástroje, jejich funkce a využití (nůž-
ky, provázek, lepidlo, špejle niť, jehla a jiné) 

 jednoduché pracovní postupy a operace (stříhání, lepení, 
ohýbání, svazování, šití a jiné) 

 lidové zvyky a tradice (vánoční a velikonoční tradice) 
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým ma-

teriálem prvky lidových tradic 

 pracuje podle své vlastní představy 

 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky 
lidových tradic 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému materiálu 

 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem 
k použitému materiálu 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje 

zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc 

při úrazu 

 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygi-
eny 

 dodržuje bezpečnost práce a poskytne první pomoc při úrazu 

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou 

montáž a demontáž 

 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a de-
montáž 

 stavebnice (plošné, prostorové) 

 sestavování modelů 

 práce s návodem, předlohou, náčrtem ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jed-

noduchého náčrtu 

 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého ná-
črtu 

 pracuje podle své vlastní představy 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při úrazu 
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Tvořivost 4. – 5. ročník  Tvořivost 4. – 5. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  samostatná výzdoba třídy svými a jinými autory 

 vyjádření a soutěže mezi ostatními ročníky Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání 

Sebepoznání a sebepojetí já jako zdroj informací o sobě   

Kreativita cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů)   

Komunikace   

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH   

Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradice národů Evropy   

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA   

Kulturní diference poznávání vlastního kulturního zakotvení   

MEDIÁLNÍ ÝCHOVA   

Tvorba mediálního sdělení uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a ko-
munikačně (společensky i situačně) vhodných sdělení 

  

Práce v realizačním týmu komunikace a spolupráce v týmu   
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5.15 Výtvarná výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

     2 2 1 1 6 

     Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Výtvarná výchova 

Oblast Umění a kultura 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Obsahové vymezení 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci 
získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím produktivních i receptivních činností obohacuje žákovu osobnost 
o další schopnosti a dovednosti. 

Žáci pracují s vizuálně obraznými systémy, výuka je postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání, interpretaci. Žáci se pod odborným vedením 
učí používat různé umělecké prostředky pro vyjádření osobních pocitů a prožitků. Při kontaktu s uměleckým dílem si uvědomují rozdílné přístupy 
umělce k vnímání reality, okolního světa, tyto přístupy interpretují, hodnotí (interpretují) na své úrovni poznání. Zároveň výuka integruje tematické 
celky průřezových témat UM EGS, OSV, MEV. Smysle m předmětu je vést žáky ke kreativitě a pochopení kultury a umění jako neoddělitelné součásti 
lidské existence. 

Časové a organizační vymezení 

Výuka výtvarné výchovy je na druhém stupni zařazena v 6. a 7. ročníku 2 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět se vyučuje ve spe-
cializované učebně, škola je vybavena keramickou pecí. Okolí školy umožňuje pracovat také v plenéru. 

Integrace předmětů Výtvarná výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na 
úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

Prostřednictvím vlastní prostorové tvorby umožňujeme žákům uplatňovat znalosti z jiných vzdělávacích oblastí. 

Kompetence k řešení problémů: 

Zadáváme úkoly, které umožní volbu různých postupů, vlastní prací s výtvarným materiálem žákům umožňujeme tvořivě zadání řešit, umožňujeme 
experimentovat s materiály, nástroji nebo postupy. 

Prostřednictvím vlastní prostorové tvorby umožňujeme žákům uplatňovat znalosti z jiných vzdělávacích oblastí. 

Kompetence komunikativní: 

Prostřednictvím vlastní prostorové tvorby umožňujeme žákům uplatňovat znalosti z jiných vzdělávacích oblastí. 

Zařazujeme skupinovou práci při společných projektech – objektová tvorba, vytváření tematických řad atp. 

Kompetence sociální a personální: 

Prostřednictvím výkladů a ukázek, analýzy uměleckého díla, referátů, návštěv výstav apod. seznamujeme žáky s historií a vývojem výtvarné kultury. 

Zařazujeme skupinovou práci při společných projektech – objektová tvorba, vytváření tematických řad atp. 

Kompetence občanské: 

Pomocí konkrétních ukázek pomáháme žákům poznávat rozdíly ve výtvarném vyjadřování jednotlivých umělců, uvědomovat si, že výtvarné umění 
patří ke kulturnímu bohatství národa. 

Prostřednictvím výkladů a ukázek, analýzy uměleckého díla, referátů, návštěv výstav apod. seznamujeme žáky s historií a vývojem výtvarné kultury. 

Umožňujeme žákům účastnit se výtvarných soutěží, projektů využívajících lidových tradic a zvyků. 
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Kompetence pracovní: 

Zadáváme úkoly, které umožní volbu různých postupů, vlastní prací s výtvarným materiálem žákům umožňujeme tvořivě zadání řešit, umožňujeme 
experimentovat s materiály, nástroji nebo postupy. 

Prostřednictvím pokynů či názornou demonstrací vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů při vlastní tvorbě. 

Umožňujeme žákům účastnit se výtvarných soutěží, projektů využívajících lidových tradic a zvyků. 

Zařazujeme skupinovou práci při společných projektech – objektová tvorba, vytváření tematických řad atp. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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Výtvarná výchova 6. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu 

prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplat-

ňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a 

poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro 

získání osobitých výsledků 

 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuál-
ně obrazných vyjádření a jejich vztahů 

 uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, před-
stav a poznatků 

 variuje různé vlastnosti prvků (materiálů, nástrojů, postupů) 
a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 

 cvičení výtvarné paměti 

 kresba podle skutečnosti 

 rozvíjení smyslové citlivosti 

 experimentování s materiály, nástroji a postupy 

 práce z fantazie 

 řeč barev (základní barvy, barvy teplé a studené) 

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání 

vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními 

smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

 zaznamenává sví vizuální zkušenosti 

 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních 
zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k za-
znamenání podnětů z představ a fantazie 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky 

s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obraz-

ných vyjádření 

 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité 
vyjádření 

 porovnává a hodnotí účinky barev (procvičuje rozhodovací 
dovednosti) 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření 

v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku 

a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu 

 uplatňuje subjektivitu ve vizuálně obrazném vyjádření  kresba, malba, prostorová práce 

 řeč barev a tvarů 

 lidové tradice 

 ilustrace textu 

 práce s uměleckým dílem 

 užitá grafika 

 písmo (druhy) 

 popis a obsah uměleckého díla, inspirace výtvarným dílem 

 umělecká kritika (základy) 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 

současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí 

historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti 
i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických 
souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

 inspiruje se uměleckým dílem pro vlastní osobité vyjádření 

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé in-

terpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své po-

stoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní pod-

míněnosti svých hodnotových soudů 

 porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vi-
zuálně obrazného vyjádření 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, uprave-

ných či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjád-

ření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich 

prezentaci 

 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samo-
statně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 
vztazích 

 nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci 
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Výtvarná výchova 6. ročník  Výtvarná výchova 6. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A OCIÁLNÍ VÝCHOVA  dějepis 

Rozvoj schopností poznávání  

Kreativita   

Komunikace   

Kooperace a kompetice   

VÝCHOV K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH   

Evropa a svět nás zajímá místa, události a artefakty v blízkém okolí   

 lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy   

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA   

Tvorba mediálního sdělení uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komuni-
kačně (společensky a situačně) vhodných sdělení 
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Výtvarná výchova 7. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu 

prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplat-

ňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a 

poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro 

získání osobitých výsledků 

 analyzuje prvky vizuálně obrazných vyjádření 

 variuje různé vlastnosti prvků (materiálů, nástrojů, postupů) 
pro získání osobitých výsledků 

 cvičení výtvarné paměti 

 analýzy vnímaného celku na skladebné prvky 

 kresba a malba podle skutečnosti 

 rozvíjení smyslové citlivosti 

 experimentování s materiály, nástroji a postupy 

 práce z fantazie 

 kresba, malba, prostorová práce 

 dekorativní řešení plochy 

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání 

vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními 

smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

 zaznamenává své vizuální zkušenosti 

 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání fantazie 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky 

s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obraz-

ných vyjádření 

 vybírá, kombinuje a vytváří v nové kvalitě prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření 

v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku 

a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu 

 uplatňuje subjektivitu ve vizuálně obrazném vyjádření výbě-
rem barev, jejich rozvrstvením, znázorněním hlavních kontur 
v zobrazení 

 řeč barev a tvarů 

 základní barvy, teplé a studené barvy 

 kruhové uspořádání barev, kontrast 

 inspirace architekturou, kreativní využití architektury 
v kresbě 

 popis a obsah uměleckého díla 

 analýza účinku uměleckého díla v komunikace 

 inspirace jiným výtvarným dílem 

 reprodukce 

 lidové tradice 

 ilustrace textu 

 architektura ve výtvarném umění 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 

současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí 

historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

 ve vizuálně obrazném vyjádření se inspiruje prvky architek-
tury 

 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti 
i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických 
souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

 inspiruje se uměleckým dílem pro vlastní osobité vyjádření 

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé in-

terpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své po-

stoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní pod-

míněnosti svých hodnotových soudů 

 porovnává a hodnotí účinky barev v různých kontextech a 
plánech zobrazení, využívá kontrast 

 učí se rozhodovací dovednosti k účinnému vedení společného 
postupu ve skupině při projektové práci 

 přebírá svůj díl zodpovědnosti za výsledek společné práce 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, uprave-

ných či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjád-

ření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich 

prezentaci 

 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samo-
statně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 
vztazích a nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci 

 nalézá vhodnou formu pro jejich prezentací 

 experimentuje s reprodukcemi, upravuje je a sleduje komuni-
kační účinek úprav 
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Výtvarná výchova 7. ročník 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Vnímání autora mediálních sdělení 

Tvorba mediálního sdělení 
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Výtvarná výchova 8. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu 

prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplat-

ňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a 

poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro 

získání osobitých výsledků 

 analyzuje možnosti podání prostorové dimenze ve vizuálně 
obrazných vyjádřeních 

 variuje různé vlastnosti prvků (materiálů, nástrojů, postupů) 
pro získání osobitých výsledků v rovině, prostoru a ve vzá-
jemných vztazích objektů 

 zobrazení prostoru (pravoúhlé promítání) 

 kresba a malba podle skutečnosti (využití stínů a dalších 
vizuálních prvků kresby k zobrazení prostorového účinku) 

 smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření (umělecká 
výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elek-
tronická média, reklama; výběr, kombinace a variace ve 
vlastní tvorbě) 

 experimentování s materiály, nástroji a postupy za účelem 
vytvoření nové kvality 

 práce z fantazie 

 vícerozměrná díla 

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání 

vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními 

smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

 užívá světla a stínu v modelaci tvarů 

 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání fantazie 

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů 

v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 

uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních 

médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace 

 uvědomuje si různorodost vizuálně obrazných vyjádření a 
možnosti zdrojů inspirace 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky 

s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obraz-

ných vyjádření 

 zaznamenává své vizuální zkušenosti v nečekaných souvis-
lostech v tradičním a inovativním pojetí 

 uplatňuje subjektivitu při experimentování s materiály, bar-
vami a výtvarnými technikami pro vyjádření vlastního ko-
munikačního záměru 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření 

v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku 

a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu 

 porovnává a hodnotí účinky barev v různých kontextech a 
plánech zobrazení, využívá vědomě symboliku barev a sla-
bost a sílu (hloubku) barevné škály 

 experimentování s materiálny, nástroji a postupy 

 práce z fantazie 

 kresba, malba, prostorová práce na základě inspirace 
z oblasti plastické tvorby 

 dekorativní řešení plochy 

 řeč barev a tvarů 

 doplňkové barvy, redukovaná barevná škála, silueta 

 symbolika barev 

 nová stylizace celku a prvků výtvarného vyjadřování na 
základě zkušenosti s výtvarnou tvorbou a její recepcí 

 inspirace jiným výtvarným dílem 

 reprodukce 

 komiks 

 karikatura 

 ilustrované sdělení (reklamní) 

 písmo (druhy), grafické prvky veřejného sdělování 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 

současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí 

historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

 ve vizuálně obrazném vyjádření se inspiruje prvky sochařství 
a umění ve veřejném prostoru 

 na základě interpretace výtvarných artefaktů upravuje své 
vyjadřování 

 inspiruje se uměleckým dílem pro vlastní osobité vyjádření 

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé in-

terpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své po-

stoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní pod-

míněnosti svých hodnotových soudů 

 ověřuje variace ve využívání předloh pro vlastní tvorbu, 
upravuje svůj styl 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, uprave-

ných či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjád-

ření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich 

prezentaci 

 ověřuje komunikační účinky vizuálně obrazných vyjádření a 
nalézá vhodné formy jejich stylizace a prezentace 

 pracuje s obecnými a výtvarnými souvislostmi a kontexty, 
ověřuje jejich účinek ve vlastní stylizované tvorbě 

 ověřuje komunikační účinky vlastních prací při tvorbě komik-
sů a dalších mediálních sdělení doprovázených vizuálně ob-
razovým materiálem 
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Výtvarná výchova 8. ročník 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Vnímání autora mediálních sdělení 

Tvorba mediálního sdělení 
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Výtvarná výchova 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu 

prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplat-

ňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a 

poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro 

získání osobitých výsledků 

 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuál-
ně obrazných vyjádření a jejich vztahů a uplatňuje je pro vy-
jádření vlastních zkušeností, vjemů a poznatků 

 variuje různé vlastnosti prvků (materiálů, nástrojů, postupů) 
pro vytvoření nečekaného účinku 

 cvičení výtvarné paměti 

 zobrazení prostoru (perspektiva, změněná a zmizelá per-
spektiva, citace starého umění v novém) 

 kresba a malba podle skutečnosti 

 smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření (umělecká 
výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elek-
tronická média, reklama; výběr, kombinace a variace ve 
vlastní tvorbě) 

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání 

vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními 

smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

 zaznamenává své vizuální zkušenosti, učí se číst výtvarná 
sdělení a získává z nich poučení 

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů 

v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 

uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních 

médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace 

 uvědomuje si různorodost vizuálně obrazných vyjádření a 
možnosti zdrojů inspirace 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 

vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky 

s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obraz-

ných vyjádření 

 chápe světlo a stín ve výtvarném umění jako prostředek 
k dosažení silnějšího účinku 

 získává vztah k postmoderní umělecké tvorbě, rozumí postu-
pům kombinujícím inspirace a odkazy k nové kvalitě sdělení 

 uplatňuje vědomě subjektivitu při experimentování 
s materiály, barvami a výtvarnými technikami pro vyjádření 
vlastního komunikačního záměru 

 vědomě se stylizuje do určitých výtvarných vyjádření postu-
pů, hodnotí výslednou stylizaci, popř. ji upravuje 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření 

v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku 

a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu 

 porovnává a hodnotí účinky barev, barevných škál, kontrastů 
a podobností 

 variuje různé vlastnosti prvků (materiálů, nástrojů, postupů) 
pro vytvoření nečekaného účinku 

 experimentování s materiály, nástroji a postupy 

 práce z fantazie 

 kresba, malba, prostorová práce na základě inspirace 
z oblasti postmoderního umění, stylizace ze stylizace 

 řeč barev a tvarů 

 negativní a pozitivní vyjádření v barvě a škále šedi 

 symbolika barev 

 abstrakce, nová struktura, nová věcnost a eklektismus 
v umění druhé poloviny dvacátého století 

 popis a analýza uměleckého vyjádření v konkrétním díle a 
jeho souvislostech (dobových, výtvarných, uměleckého ma-
instreamu) 

 móda a novost ve výtvarném umění a její účinek na publi-
kum 

 inspirace jiným výtvarným dílem 

 lidové tradice v nové stylizaci 

 architektura a design, móda 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 

současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí 

historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

 užívá vizuálně obrazové vyjádření představ a fantazie 

 ve vizuálně obrazném vyjádření se inspiruje prvky umění ve 
veřejném prostoru a akčním uměním 

 interpretuje umělecká vyjádření současnosti i minulosti, uvě-
domuje si různorodost i podobnost zdrojů výtvarné zkuše-
nosti v historii i současnosti 

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé in-

terpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své po-

stoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní pod-

míněnosti svých hodnotových soudů 

 porovnává a tvoří různá vizuálně obrazná vyjádření a inspi-
ruje se při tom tradičním lidovým uměním a jeho posunutými 
podobami v soudobé tvorbě 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, uprave-

ných či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjád-

ření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich 

 ověřuje účinky inspirací soudobým i starším uměním ve 
vlastní tvorbě 

 ověřuje komunikační účinky upravených či samostatně vy-
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Výtvarná výchova 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

prezentaci tvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích 
a nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci 

 vybírá a vystavuje svá vizuálně obrazná vyjádření 

 pracuje s obecnými výtvarnými souvislostmi a kontexty, ově-
řuje jejich účinek ve vlastní stylizované tvorbě 

 ověřuje komunikační účinky vizuálně obrazných vyjádření 
v nových kontextech (doby, módy) 

 užitá grafika 

 ex libris 

 

 

Výtvarná výchova 9. ročník 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Kreativita 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Jsme Evropané 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Vnímání autora mediálních sdělení 

Tvorba mediálního sdělení 
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5.16 Tělesná výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

2 2 2 2 2 2 2 1 1 18 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Tělesná výchova 

Oblast Člověk a zdraví 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Obsahové vymezení 

Vyučovací předmět Tělesná výchova je předmětem zpracovávajícím vzdělávací obsah oboru Tělesná výchova a vhodným způsobem začleňuje tema-
tické celky především Osobnostní a sociální výchovy. Vzdělávací obsah 1. i 2. stupně tvoří činnosti ovlivňující zdraví, činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových dovedností a činnosti podporující pohybové učení. Vzdělávací obsah předmětu na prvním stupni je zaměřen především utváření a roz-
voj koordinace pohybu a v souladu s tělesným rozvojem na zvyšování síly a obratnosti včetně upevňování základních hygienických návyků spoje-
ných s tělesnou aktivitou. Na druhém stupni pak vzdělávací obsah a činnosti zaměřujeme na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené 
pobytem ve škole, rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu, poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty, rozpoznávání základních 
situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností těmto situacím předcházet nebo je řešit. Celkově pak k motivaci 
k celoživotnímu zájmu o sport, jako nezbytné součásti hygieny zdraví. 

Časové a organizační vymezení 

Tělesná výchova je zařazena do všech ročníků prvního i druhého stupně s dvouhodinovou dotací. Na prvním stupni je navíc posílena hodinovou 
dotací z disponibilní časové hodinové dotace. Tato dotace je využita ve třetím, respektive čtvrtém ročníku pro realizaci plavání, které probíhá 
v druhém pololetí školního roku. 

Výuka tělesné výchovy probíhá v zimních měsících a v případě špatného počasí v tělocvičně, dále využíváme venkovní hřiště či fotbalové hřiště po-
případě volnou přírodu, ve 3. a 4. ročníku pak zařazujeme plavání v aquaparku na Barrandově. Výuka tělesné výchovy je doplněna lyžařským výcvi-
kem (2. stupeň), popřípadě pohybovými aktivitami na škole v přírodě (1. stupeň). Od 6. ročníku se tělesná výchova dělí na skupiny chlapci – dívky. 
Vyučují se spojené třídy 6. a 7. a 8. a 9. 

Organizace výuky mívá standardní schéma – rozcvička (stretching), hlavní část hodiny zaměřená na určitý druh sportovní aktivity, ke konci dochází 
k závěrečnému zklidnění – relaxaci, zhodnocení aktivity. 

Integrace předmětů Tělesná výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na 
úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

Zařazujeme do výuky různé pohybové hry a kolektivní sporty, při nichž se žáci učí vzájemně spolupracovat a komunikovat nejen prostřednictvím 
slov, ale také pohybu. 

Prostřednictvím stanovených pravidel i vlastního příkladu učitele vedeme žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových 
činnostech i v běžném životě, prostřednictvím výkladu a demonstrace učíme poskytnout první, nezbytnou pomoc při úrazu. 

Kompetence komunikativní: 

Zařazujeme do výuky různé pohybové hry a kolektivní sporty, při nichž se žáci učí vzájemně spolupracovat a komunikovat nejen prostřednictvím 
slov, ale také pohybu. 

Umožňujeme žákům účastnit se různých sportovních soutěží. 

 

Kompetence sociální a personální: 
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Zařazujeme do výuky různé pohybové hry a kolektivní sporty, při nichž se žáci učí vzájemně spolupracovat a komunikovat nejen prostřednictvím 
slov, ale také pohybu. 

Umožňujeme žákům účastnit se různých sportovních soutěží. 

Kompetence pracovní: 

Zařazujeme do výuky práci s nářadím a náčiním, tím učíme žáky správně užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní při vykonávání příslušných 
cviků. 

Prostřednictvím stanovených pravidel i vlastního příkladu učitele vedeme žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových 
činnostech i v běžném životě, prostřednictvím výkladu a demonstrace učíme poskytnout první, nezbytnou pomoc při úrazu. 

Kompetence k učení: 

Zařazujeme do výuky různé pohybové hry a kolektivní sporty, při nichž se žáci učí vzájemně spolupracovat a komunikovat nejen prostřednictvím 
slov, ale také pohybu. 

Prostřednictvím stanovených pravidel i vlastního příkladu učitele vedeme žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových 
činnostech i v běžném životě, prostřednictvím výkladu a demonstrace učíme poskytnout první, nezbytnou pomoc při úrazu. 

Kompetence komunikativní: 

Zařazujeme do výuky různé pohybové hry a kolektivní sporty, při nichž se žáci učí vzájemně spolupracovat a komunikovat nejen prostřednictvím 
slov, ale také pohybu. 

Umožňujeme žákům účastnit se různých sportovních soutěží. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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Tělesná výchova 1. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 

prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení 

 základy atletiky (průpravná cvičení pro ovlivňování běžec-
ké rychlosti a vytrvalosti, základy polovysokého startu, 
rychlý běh na 60 m, motivovaný běh v terénu až do 10 min 
podle úrovně žáků, vytrvalostní běh na 200 m) 

 pohybové hry (různé zaměření a různé náčiní) 

 základy gymnastiky (průpravná cvičení, cvičení s náčiním a 
na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti, základní cvi-
čební polohy, postoje, pohyby paží, nohou a trupu, gymnas-
tické držení těla, soustředění na cvičení, průpravná cvičení 
pro nácvik gymnastického odrazu, výskok do vzporu 
dřepmo na sníženou švédskou bednu, chůze po lavičce 
s dopomocí) 

 rytmické a kondiční formy cvičení (cvičení s hudbou nebo 
rytmickým doprovodem, vyjádření melodie a rytmu pohy-
bem, jednoduché tance, základní estetický pohyb těla a jeho 
částí, rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem, tvořivé vy-
jádření rytmu pohybem) 

 turistika a pobyt v přírodě (oblečení pro turistiku, obsah 
batohu, chůze v terénu) 

 další pohybové činnosti (podle podmínek počasí a zájmu 
žáků) 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových pohy-

bových činnostech a soutěžích 

 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových čin-
nostech a soutěžích 

 základy sportovních her (manipulace s míčem, průpravné 
hry, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, držení 
míče jednoruč a obouruč, manipulace s míčem odpovídající 
velikosti a hmotnosti, základní přihrávky rukou, nohou) 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti 

při pohybových činnostech ve známých prostorech školy 

 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybo-
vých činnostech ve známých prostorech školy 

 hygiena při TV (oblečení, obutí, hygiena prostředí) 

 bezpečnost při pohybových činnostech (organizace 
a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách, 
bezpečné ukládání pomůcek) 

 příprava organismu (před pohybovou činností) 

 zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, průprav-
ná, kompenzační a relaxační cvičení) 

 rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohybli-
vosti, koordinace pohybu 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojova-

né činnosti a její organizaci 

 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a 
její organizaci 

 komunikace v TV (základní názvosloví osvojovaných čin-
ností, smluvené povely a signály) 

 organizace při TV (základní organizace prostoru a činností 
ve známém prostředí) 

 zásady jednání a chování (fair-play) 

 pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových čin-
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Tělesná výchova 1. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ností (her, závodů, soutěží) 

 měření a posuzování pohybových dovedností 
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Tělesná výchova 2. a 3. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou čin-

nost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdra-
vím a využívá nabízené příležitosti 

 význam pohybu pro zdraví (pohybový režim žáků, délka 
a intenzita pohybu, zdravý životní styl) 

 zapojování se do sportovních aktivit nabízených školou, 
obcí, rekreační sport 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 

prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení 

 základy atletiky (průpravná cvičení pro ovlivňování běžec-
ké rychlosti a vytrvalosti, základy nízkého a polovysokého 
startu, rychlý běh na 60 m, motivovaný běh v terénu až o 10 
min dle úrovně žáků, vytrvalostní běh na 400 m, průpravná 
cvičení pro ovlivňování odrazové síly a obratnosti, odraz 
z místa, skok do dálky z místa, spojení rozběhu s odrazem, 
hod míčkem z místa, hod míčkem z chůze) 

 pohybové hry (různé zaměření a různé náčiní) 

 základy gymnastiky (průpravná cvičení, cvičení s náčiním a 
na nářadí, základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, 
nohou, trupu, gymnastické držení těla, průpravná cvičení 
pro zvládnutí kotoulu vpřed, kotoul vpřed, výskok do 
vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu, chůze po la-
vičce s dopomocí a různými obměnami) 

 rytmické a kondiční formy cvičení (cvičení s hudbou nebo 
rytmickým doprovodem, vyjádření melodie a rytmu pohy-
bem, jednoduché tance, základní estetický pohyb těla a jeho 
částí, soustředění na hudební a rytmických doprovod, vní-
mání a prožívání rytmu, tempa a melodie) 

 průpravné úpoly (přetahy a přetlaky) 

 turistika a pohyb v přírodě (přesun do terénu, chůze 
v terénu, ochrana přírody) 

 další pohybové činnosti (podle podmínek počasí, školy a 
zájmu žáků) 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových pohy-

bových činnostech a soutěžích 

 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových čin-
nostech a soutěžích 

 základy sportovních her (manipulace s míčem, průpravné 
hry, herní činnosti jednotlivce, spoluhráče ve hře, základní 
přihrávky rukou, utkání podle zjednodušených pravidel, 
vybíjená) 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti 

při pohybových činnostech ve známých prostorech školy 

 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybo-
vých činnostech ve známých prostorech školy 

 hygiena při TV (oblečení, obutí, hygiena prostředí) 

 bezpečnost při pohybových činnostech (organizace 
a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách, 
bezpečná příprava a ukládání náčiní, nářadí a pomůcek) 

 příprava organismu (před pohybovou činností, uklidnění 
po zátěži) 

 zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, správné 
zvedání zátěže, průpravná, kompenzační a relaxační cviče-
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Tělesná výchova 2. a 3. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ní) 

 rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohybli-
vosti, koordinace pohybu 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojova-

né činnosti a její organizaci 

 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a 
její organizaci 

 komunikace v TV (základní názvosloví osvojovaných čin-
ností, smluvené povely a signály) 

 organizace při TV (základní organizace prostoru a činností 
ve známém prostředí 

 zásady jednání a chování (fair-play) 

 pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových čin-
ností her, závodů, soutěží 

 měření a posuzování pohybových dovedností 
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Tělesná výchova 4. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného pohybového 

režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje 

přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 

zdatnosti 

 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; 
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou 
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti 

 rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohybli-
vosti, koordinace pohybu 

 základy atletiky (průpravná cvičení pro ovlivňování běžec-
ké rychlosti a vytrvalost, běžecká abeceda, nízký start na 
povel, polovysoký start, rychlý běh na 600 m, průpravná 
cvičení pro ovlivňování odrazové síly a obratnosti, odraz 
z místa, skok do dálky s rozběhem a z místa, hod míčkem 
z chůze a s rozběhem, spojení rozběhu s odhodem) 

 turistika a pohyb v přírodě (ochrana přírody, chůze v terénu 
po vyznačení trase s překonáváním překážek, základní do-
pravní a turistické značky, osobní lékárnička, první pomoc 
při drobných úrazech) 

 další pohybové činnosti (podle podmínek počasí, školy a 
zájmu žáků) 

 základy sportovních her (manipulace s míčem, průpravné 
hry, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, přihrávky 
jednoruč a obouruč, chytání míče jednoruč a obouruč, vede-
ní míče driblingem, střelba jednoruč a obouruč na koš, po-
hyb s míčem a bez míče, zastavení) 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvi-

čení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 

vlastním svalovým oslabením 

 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, přede-
vším v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním sva-
lovým oslabením 

 příprava organismu (před pohybovou činností) 

 zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, průprav-
ná, kompenzační a relaxační cvičení) 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvoje-

ných pohybových her 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybo-
vých her 

 pohybové hry (různé zaměření a různé náčiní, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro pohybové 
hry) 

 průpravné úpoly (přetahy, přetlaky) 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování 

v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci 

úrazu spolužáka 

 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném 
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spo-
lužáka 

 hygiena při TV (oblečení, obutí, hygiena prostředí před 
každou pohybovou činností) 

 bezpečnost při pohybových činnostech (organizace a bez-
pečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách, bezpeč-
ná příprava a ukládání náčiní, nářadí a pomůcek, první po-
moc v podmínkách TV) 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 

spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení po-

hybové činnosti 

 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a 
reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti 

 základy gymnastiky (základní cvičební polohy, postoje, po-
hyby paží, nohou a trupu, názvy používaného nářadí a ná-
činí, kotoul vpřed a jeho modifikace, výskok našíř s odra-
zem z trampolíny či můstku, skoky prosté s odrazem 
z trampolíny, chůze po lavičce s dopomocí a s různými ob-
měnami) 

 rytmické a kondiční formy cvičení pro děti (základní hu-
debně pohybové vztahy – rytmus, tempo, takt a melodie, 
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základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých po-
lohách, taneční chůze, změny poloh, obměny tempa rytmu, 
základy tance založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4, základy cvičení 
s náčiním při hudebním doprovodu) 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a 

soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a 

adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnos-

tech opačné pohlaví 

 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, po-
zná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně 
na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné 
pohlaví 

 zásady jednání a chování (fair-play) 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní osvojované 

tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, 

popisu cvičení 

 užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné 
názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

 komunikace v TV (názvosloví, povely, signály týkající se 
jednotlivých pohybových činností) 

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a sou-

těže na úrovni třídy 

 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni 
třídy 

 organizace při TV (organizace jednoduchých sportovních 
činností na úrovní třídy) 

 pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových čin-
ností 

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná je s 

předchozími výsledky 

 změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími 
výsledky 

 měření a posuzování pohybových dovedností (měření vý-
konů, hodnocení pohybových dovedností ve všech pohybo-
vých činnostech) 

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o pohybo-

vých aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě byd-

liště; samostatně získá potřebné informace 

 orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách 
a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně 
získá potřebné informace 

 význam pohybu pro zdraví (pohybový režim žáků, délka a 
intenzita pohybu, zdravý životní styl) 

 zapojování se do sportovních aktivit nabízených školou, 
obcí, rekreační sport 

 zdroje informací o pohybových činnostech (vyhledávání 
informací o sportovních akcích ve škole, obci, regionu) 
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Tělesná výchova 5. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného pohybového 

režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje 

přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 

zdatnosti 

 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; 
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou 
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti 

 rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohybli-
vosti, koordinace pohybu 

 základy atletiky (průpravná cvičení pro ovlivňování běžec-
ké rychlosti a vytrvalost, běžecká abeceda, nízký start na 
povel, polovysoký start, rychlý běh na 60 m, motivovaný 
běh v terénu až do 12 – 15 min dle výkonnosti žáka, vytrva-
lý běh na dráze 800 m, průpravná cvičení pro ovlivňování 
odrazové síly a obratnosti, odraz z místa, skok do dálky 
s rozběhem a z místa, průpravná cvičení pro hod míčkem, 
hod míčkem s rozběhem, spojení rozběhu s odhodem) 

 turistika a pohyb v přírodě (ochrana přírody, chůze v terénu 
po vyznačení trase s překonáváním překážek, základní do-
pravní a turistické značky, osobní lékárnička, první pomoc 
při drobných úrazech) 

 další pohybové činnosti (podle podmínek počasí, školy a 
zájmu žáků) 

 základy sportovních her (manipulace s míčem, průpravné 
hry, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, přihrávky 
jednoruč a obouruč, chytání míče jednoruč a obouruč, vede-
ní míče driblingem, střelba jednoruč a obouruč na koš, po-
hyb s míčem a bez míče, zastavení) 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvi-

čení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 

vlastním svalovým oslabením 

 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, přede-
vším v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním sva-
lovým oslabením 

 příprava organismu (před pohybovou činností) 

 zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, průprav-
ná, kompenzační a relaxační cvičení) 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvoje-

ných pohybových her 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybo-
vých her 

 pohybové hry (různé zaměření a různé náčiní, variace her 
jednoho druhu, využití přírodního prostředí pro pohybové 
hry) 

 průpravné úpoly (přetahy, přetlaky) 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování 

v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci 

úrazu spolužáka 

 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném 
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spo-
lužáka 

 hygiena při TV (oblečení, obutí, hygiena prostředí před 
každou pohybovou činností) 

 bezpečnost při pohybových činnostech (organizace a bez-
pečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách, bezpeč-
ná příprava a ukládání náčiní, nářadí a pomůcek, první po-
moc v podmínkách TV) 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 

spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení po-

hybové činnosti 

 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a 
reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti 

 základy gymnastiky (základní cvičební polohy, postoje, po-
hyby paží, nohou a trupu, názvy používaného nářadí a ná-
činí, kotoul vpřed a jeho modifikace, výskok našíř s odra-
zem z trampolíny či můstku, skoky prosté s odrazem 
z trampolíny, chůze po lavičce bez dopomoci s různými 
obměnami) 
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 rytmické a kondiční formy cvičení pro děti (základní hu-
debně pohybové vztahy – rytmus, tempo, takt a melodie, 
základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých po-
lohách, taneční chůze, změny poloh, obměny tempa rytmu, 
základy tance založené na kroku poskočném, přísunném, 
přeměnném, základní taneční krok 2/4, základy cvičení 
s náčiním při hudebním doprovodu) 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a 

soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a 

adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnos-

tech opačné pohlaví 

 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, po-
zná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně 
na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné 
pohlaví 

 zásady jednání a chování (fair-play) 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní osvojované 

tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, 

popisu cvičení 

 užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné 
názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

 komunikace v TV (názvosloví, povely, signály týkající se 
jednotlivých pohybových činností) 

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a sou-

těže na úrovni třídy 

 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni 
třídy 

 organizace při TV (organizace jednoduchých sportovních 
činností na úrovní třídy) 

 pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových čin-
ností 

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná je s 

předchozími výsledky 

 změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími 
výsledky 

 měření a posuzování pohybových dovedností (měření vý-
konů, hodnocení pohybových dovedností ve všech pohybo-
vých činnostech) 

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o pohybo-

vých aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě byd-

liště; samostatně získá potřebné informace 

 orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách 
a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně 
získá potřebné informace 

 význam pohybu pro zdraví (zdravý životní styl, rekreační 
sport) 

 zdroje informací o pohybových činnostech (vyhledávání 
informací o sportovních akcích ve škole, obci, regionu) 
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Tělesná výchova 6. a 7. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého pohybové-

ho režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a 

s konkrétním účelem 

 chápe pohyb jako jednu ze složek ovlivňující zdraví 

 dokáže rozeznat pojmy rekreační sport, výkonnostní a vrcho-
lový sport 

 zná rozdíly mezi dívčím a chlapeckým sportem 

 význam pohybu pro zdraví (rekreační a výkonnostní sport, 
sport dívek a chlapců) 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky 

zvolí vhodný rozvojový program 

 pravidelně cvičí a sportuje a zvyšuje si tak vlastní zdravotně 
orientovanou zdatnost 

 dokáže si sám postavit vlastní kondiční program, který mu 
pomáhá zlepšovat pohybové schopnosti 

 zdravotně orientovaná zdatnost (rozvoj, kondiční progra-
my) 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou činností a 

ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly 

 zná základní pojmy, polohy a pohyby jednotlivých cvičení 

 uvědomuje si význam jednotlivých cvičení 

 zvládá strečinková a dechová cvičení, cvičení pro kloubní 
flexibilitu, kompenzační cvičení, vyrovnávací a relaxační cvi-
čení, ví, kdy je má použít, zná jejich význam 

 prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových 
dysbalancí (průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxač-
ní a jiná zdravotně zaměřená cvičení) 

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné 

se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 

vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

 zná informace o manipulaci se zatížením 

 sportuje v takových podmínkách, které neohrožují jeho zdraví 

 uvědomuje si rizika dopingu 

 zdravotné orientovaná zdatnost (manipulace se zatížením) 

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 

známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 

předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 

činnost 

 umí poskytnout první pomoc i v nestandardním prostředí 
(les, rybník, skály, hory) 

 zná životně důležité funkce 

 umí ošetřit lehká, vážná i život ohrožující poranění 

 zvládne odsun raněného 

 zná důležitá telefonní čísla, ví, jak má reagovat na danou situ-
aci 

 hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech (v nestan-
dardním prostředí, první pomoc při TV a sportu v různém 
prostředí a klimatických podmínkách, improvizované ošet-
ření poranění a odsun raněného) 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 

hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

 zná základní pojmy a pravidla vyučovaných sportovních her, 
zdokonaluje se v jejich technice a taktice 

 zvládá herní činnosti jednotlivce, kombinace a systémy 

 hraje podle pravidel 

 zná názvy atletických disciplín a pravidla atletických soutěží 

 rozlišuje pojmy vrh a hod 

 zná názvy atletických náčiní 

 rozumí startovním povelům 

 zvládá cvičební polohy a postoje 

 realizuje pohyby jednotlivými částmi těla 

 umí poskytnout záchranu a dopomoc 

 sportovní hry (házená, basketbal, florbal, volejbal, fotbal, 
florbal) 

 atletika (techniky atletických disciplín, průpravná cvičení, 
atletická abeceda, běžecká cvičení, techniky běhů – sprint, 
střední a dlouhá vzdálenost, běh 50m, 60m a 300 m, štafeto-
vá předávka, štafetový běh, překážkový běh, vytrvalostní 
běh 800 m, 1000 m a 1500 m, hod míčkem, skok daleký a 
skok vysoký, vrh koulí, běh terénem, atletické víceboje) 

 gymnastika (kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na hlavě, stoj na 
rukou, přemet stranou, rovnovážné polohy, roznožka přes 
kozu, hrazda - náskok do vzporu, zákmih, sešin, ručkování, 
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 ovládá gymnastické názvosloví 

 zvládá průpravná cvičení 

 zvládá techniku rytmické gymnastiky (skoky, kroky, obraty, 
rovnováha) 

 umí cvičit s nářadím (míč, švihadlo, stuha) 

 realizuje pohyb s hudebním doprovodem 

 lade důraz na správné držení těla, estetiku a zdatnost 

 dbá na hygienu a bezpečnost 

 zvládá tance (držení, kroky, společenské chování) 

 zná základní principy pohybových her 

 podílí se na tvorbě pohybových her 

 uplatňuje pohybové hry na školních výletech a sportovních 
akcích 

 chápe turistiku jako aktivitu, která příznivě ovlivňuje zdraví 

 orientuje se v terénu pomocí mapy a buzoly 

 dokáže sám zpracovávat dokumentaci z turistických akcí 
(deník, fotografie, zápisky) 

 chápe význam úpolových sportů 

 zná správné užívání bojových a sebeobranných činností 

seskok, výmyk, kladina – chůze, pohyby paží a obraty, ná-
skok, seskok) 

 estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým 
doprovodem (základy rytmické gymnastiky, cvičení 
s náčiním, kondiční formy cvičení, tance) 

 pohybové hry (s různým zaměřením, netradiční pohybové 
hry a aktivity) 

 turistika a pobyt v přírodě (příprava turistické akce, přesun 
do terénu a uplatňování pravidel bezpečnosti silničního 
provozu v roli chodce a cyklisty, chůze se zátěží i v mírně 
náročném terénu, táboření, ochrana přírody, základy orien-
tačního běhu, dokumentace z turistické akce) 

 úpoly (základy sebeobrany, základy aikido, judo, karate – 
přetahy, přetlaky, odpory, pády, kotouly, postřehy) 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové činnos-

ti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí 
zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 

rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele in-

ternetu 

 zvládá terminologii jednotlivých sportů 

 dokáže reagovat na smluvené signály, povely a gesta 

 komunikace v TV (tělocvičné názvosloví osvojovaných čin-
ností, smluvené povely, signály, gesta, značky) 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní olym-

pijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapova-

ným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při 

sportu 

 zná významné sportovní akce a soutěže (OH, MS a ME jed-
notlivých sportů) 

 získává informace o slavných sportovcích z novin, knih a 
médií (televize, rozhlas, internet 

 zná hlavní principy a význam olympijských her 

 historie a současnost sportu (významné soutěže a sportovci, 
olympionismus, olympijská charta) 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 

vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

 dokáže reagovat na smluvené signály, povely a gesta mezi 
spoluhráči a s trenérem 

 zná grafické značky pro sporty a zvládá grafický záznam jed-
notlivých sportovních her (fotbal, basketbal, volejbal) 

 komunikace v TV (smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základ grafického zápisu pohybu, vzájemná komunikace a 
spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech) 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplýva-

jící z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora 

 je ohleduplný vůči spoluhráčům a soupeři 

 dodržuje zásady fair-play 

 

 zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých 
činnostech 
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Tělesná výchova 6. a 7. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výko-

ny, eviduje je a vyhodnotí 

 dokáže zvolit správnou sportovní výstroj a výzbroj 

 zaznamenává si své výkony a později je vyhodnocuje 

 stará se o svěřenou výstroj a výzbroj 

 organizace prostoru a pohybových činností (v nestandard-
ních podmínkách, sportovní výstroj a výzbroj a výběr ošet-
řování) 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché tur-

naje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhodu-

je osvojované hry a soutěže 

 zná pravidla jednotlivých sportů (gymnastika, atletika, vyu-
čované sportovní hry) 

 pravidla osvojovaných pohybových činností (her, závodů, 
soutěží) 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o pohybo-

vých aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

 zvládá měření atletických disciplín, získané údaje sám eviduje 
a provádí sebereflexi 

 měření výkonů a posuzování pohybových dovedností (mě-
ření, evidence, vyhodnocování) 

   

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědo-
most při korekci zdravotních oslabení 

 uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci 
zdravotních oslabení 

 posílení hlubokého stabilizačního systému 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého po-
hybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související 
s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení 

 zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového re-
žimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním 
oslabením, usiluje o jejich optimální provedení 

 balanční cvičení, posílení a protažení problematických sva-
lových skupin 

ZTV-9-1-03  aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontra-
indikací zdravotního oslabení 

 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdra-
votního oslabení 

 cvičení na správné držení těla, rytmická cvičení 

 

Tělesná výchova 6. a 7. ročník  Tělesná výchova 6. a 7. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 fyzika 

 přírodopis 

 výchova ke zdraví 

 etická výchova 

 dějepis 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí  

Psychohygiena  

Mezilidské vztahy  

Komunikace   

Kooperace a kompetice   

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti   

Hodnoty, postoje a praktická etika   

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHOH OBČANA   

Občanská společnost a škola zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance, angažovaný přístup k druhým (projevovat se v jednání 
i v řešení problémů samostatné a odpovědně) 

  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA   

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality   

Práce v realizačním týmu   
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Tělesná výchova 8. a 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

 ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého pohybové-

ho režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a 

s konkrétním účelem 

 chápe pohyb jako jednu ze složek ovlivňující zdraví 

 dokáže rozeznat pojmy rekreační sport, výkonnostní a vrcho-
lový sport 

 zná rozdíly mezi dívčím a chlapeckým sportem 

 význam pohybu pro zdraví (rekreační a výkonnostní sport, 
sport dívek a chlapců) 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky 

zvolí vhodný rozvojový program 

 pravidelně cvičí a sportuje a zvyšuje si tak vlastní zdravotně 
orientovanou zdatnost 

 dokáže si sám postavit vlastní kondiční program, který mu 
pomáhá zlepšovat pohybové schopnosti 

 zdravotně orientovaná zdatnost (rozvoj, kondiční progra-
my) 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou činností a 

ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly 

 zná základní pojmy, polohy a pohyby jednotlivých cvičení 

 uvědomuje si význam jednotlivých cvičení 

 zvládá strečinková a dechová cvičení, cvičení pro kloubní 
flexibilitu, kompenzační cvičení, vyrovnávací a relaxační cvi-
čení, ví, kdy je má použít, zná jejich význam 

 prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových 
dysbalancí (průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxač-
ní a jiná zdravotně zaměřená cvičení) 

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné 

se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 

vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

 zná informace o manipulaci se zatížením 

 sportuje v takových podmínkách, které neohrožují jeho zdraví 

 uvědomuje si rizika dopingu 

 zdravotné orientovaná zdatnost (manipulace se zatížením) 

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 

známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 

předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 

činnost 

 umí poskytnout první pomoc i v nestandardním prostředí 
(les, rybník, skály, hory) 

 zná životně důležité funkce 

 umí ošetřit lehká, vážná i život ohrožující poranění 

 zvládne odsun raněného 

 zná důležitá telefonní čísla, ví, jak má reagovat na danou situ-
aci 

 hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech (v nestan-
dardním prostředí, první pomoc při TV a sportu v různém 
prostředí a klimatických podmínkách, improvizované ošet-
ření poranění a odsun raněného) 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 

hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

 zná základní pojmy a pravidla vyučovaných sportovních her, 
zdokonaluje se v jejich technice a taktice 

 zvládá herní činnosti jednotlivce, kombinace a systémy 

 hraje podle pravidel 

 zná názvy atletických disciplín a pravidla atletických soutěží 

 rozlišuje pojmy vrh a hod 

 zná názvy atletických náčiní 

 rozumí startovním povelům 

 zvládá cvičební polohy a postoje 

 realizuje pohyby jednotlivými částmi těla 

 umí poskytnout záchranu a dopomoc 

 sportovní hry (házená, basketbal, florbal, volejbal, fotbal, 
florbal) 

 atletika (techniky atletických disciplín, průpravná cvičení, 
atletická abeceda, běžecká cvičení, techniky běhů – sprint, 
střední a dlouhá vzdálenost, běh 50m, 60m a 300 m, štafeto-
vá předávka, štafetový běh, překážkový běh, vytrvalostní 
běh 800 m, 1000 m a 1500 m, hod míčkem, skok daleký a 
skok vysoký, vrh koulí, běh terénem, atletické víceboje) 

 gymnastika (kotoul vpřed, kotoul vzad, stoj na hlavě, stoj na 
rukou, přemet stranou, rovnovážné polohy, roznožka přes 
kozu, hrazda - náskok do vzporu, zákmih, sešin, ručkování, 
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Tělesná výchova 8. a 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

 ovládá gymnastické názvosloví 

 zvládá průpravná cvičení 

 zvládá techniku rytmické gymnastiky (skoky, kroky, obraty, 
rovnováha) 

 umí cvičit s nářadím (míč, švihadlo, stuha) 

 realizuje pohyb s hudebním doprovodem 

 lade důraz na správné držení těla, estetiku a zdatnost 

 dbá na hygienu a bezpečnost 

 zvládá tance (držení, kroky, společenské chování) 

 zná základní principy pohybových her 

 podílí se na tvorbě pohybových her 

 uplatňuje pohybové hry na školních výletech a sportovních 
akcích 

 chápe turistiku jako aktivitu, která příznivě ovlivňuje zdraví 

 orientuje se v terénu pomocí mapy a buzoly 

 dokáže sám zpracovávat dokumentaci z turistických akcí 
(deník, fotografie, zápisky) 

 chápe význam úpolových sportů 

 zná správné užívání bojových a sebeobranných činností 

seskok, výmyk, kladina – chůze, pohyby paží a obraty, ná-
skok, seskok) 

 estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým 
doprovodem (základy rytmické gymnastiky, cvičení 
s náčiním, kondiční formy cvičení, tance) 

 pohybové hry (s různým zaměřením, netradiční pohybové 
hry a aktivity) 

 turistika a pobyt v přírodě (příprava turistické akce, přesun 
do terénu a uplatňování pravidel bezpečnosti silničního 
provozu v roli chodce a cyklisty, chůze se zátěží i v mírně 
náročném terénu, táboření, ochrana přírody, základy orien-
tačního běhu, dokumentace z turistické akce) 

 úpoly (základy sebeobrany, základy aikido, judo, karate – 
přetahy, přetlaky, odpory, pády, kotouly, postřehy) 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové činnos-

ti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí 
zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 

rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele in-

ternetu 

 zvládá terminologii jednotlivých sportů 

 dokáže reagovat na smluvené signály, povely a gesta 

 komunikace v TV (tělocvičné názvosloví osvojovaných čin-
ností, smluvené povely, signály, gesta, značky) 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní olym-

pijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapova-

ným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při 

sportu 

 zná významné sportovní akce a soutěže (OH, MS a ME jed-
notlivých sportů) 

 získává informace o slavných sportovcích z novin, knih a 
médií (televize, rozhlas, internet 

 zná hlavní principy a význam olympijských her 

 historie a současnost sportu (významné soutěže a sportovci, 
olympionismus, olympijská charta) 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 

vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

 dokáže reagovat na smluvené signály, povely a gesta mezi 
spoluhráči a s trenérem 

 zná grafické značky pro sporty a zvládá grafický záznam jed-
notlivých sportovních her (fotbal, basketbal, volejbal) 

 komunikace v TV (smluvené povely, signály, gesta, značky, 
základ grafického zápisu pohybu, vzájemná komunikace a 
spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech) 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplýva-

jící z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora 

 

 je ohleduplný vůči spoluhráčům a soupeři 

 dodržuje zásady fair-play 

 zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých 
činnostech 
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Tělesná výchova 8. a 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výko-

ny, eviduje je a vyhodnotí 

 dokáže zvolit správnou sportovní výstroj a výzbroj 

 zaznamenává si své výkony a později je vyhodnocuje 

 stará se o svěřenou výstroj a výzbroj 

 organizace prostoru a pohybových činností (v nestandard-
ních podmínkách, sportovní výstroj a výzbroj a výběr ošet-
řování) 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché tur-

naje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhodu-

je osvojované hry a soutěže 

 zná pravidla jednotlivých sportů (gymnastika, atletika, vyu-
čované sportovní hry) 

 pravidla osvojovaných pohybových činností (her, závodů, 
soutěží) 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o pohybo-

vých aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

 zvládá měření atletických disciplín, získané údaje sám eviduje 
a provádí sebereflexi 

 měření výkonů a posuzování pohybových dovedností (mě-
ření, evidence, vyhodnocování) 

 

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědo-
most při korekci zdravotních oslabení 

 uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci 
zdravotních oslabení 

 posílení hlubokého stabilizačního systému 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého po-
hybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související 
s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení 

 zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového re-
žimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním 
oslabením, usiluje o jejich optimální provedení 

 balanční cvičení, posílení a protažení problematických sva-
lových skupin 

ZTV-9-1-03  aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontra-
indikací zdravotního oslabení 

 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdra-
votního oslabení 

 cvičení na správné držení těla, rytmická cvičení 

 

Tělesná výchova 8. a 9. ročník  Tělesná výchova 8. a 9. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 fyzika 

 přírodopis 

 výchova ke zdraví 

 etická výchova 

 dějepis 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí  

Psychohygiena  

Mezilidské vztahy  

Komunikace   

Kooperace a kompetice   

35Řešení problémů a rozhodovací dovednosti   

Hodnoty, postoje a praktická etika   

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHOH OBČANA   

Občanská společnost a škola zásady slušnosti, odpovědnosti, tolerance, angažovaný přístup k druhým (projevovat se v jednání 
i v řešení problémů samostatné a odpovědně) 

  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA   

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality   

Práce v realizačním týmu   
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5.17 Taneční a pohybová výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 1 1 1 1     18 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný      

    

Název předmětu Taneční a pohybová výchova 

Oblast Doplňující vzdělávací obor 

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Obsahové vymezení 

Taneční a pohybová výchova na prvním stupni seznamuje žáka s fyziologicky správným a zdravým způsobem držení těla a to jak v klidu, tak 
i v pohybu. Formou hry předává znalosti o těle a jeho fungování a přiměřeným zatížením svalové aparatury koriguje zdravý rozvoj všech svalových 
oblastí. Propojuje citové a emoční zkušenosti s tělesným zážitkem a učí citlivosti vůči svému okolí a sobě samému, zároveň představuje možnost vy-
jádřit se a neverbálně komunikovat se svým okolím. Posiluje sociální cítění a soudržnost se skupinou, společností. Podporuje a rozvíjí fantasii. Sezna-
muje žáka i s jinými druhy umění (např. výtvarné umění, hudba) a učí aktivní kooperaci s danými podněty. 

Časové a organizační vymezení 

Na prvním stupni se taneční a pohybová výchova vyučuje s dotací 1 vyučovací hodiny týdně. Výuka probíhá v tělocvičně nebo sále dostatečně pro-
storném a přizpůsobené potřebám pro pohybové aktivity (vybaveném i drobným náčiním). Děti pracují za podpory hudebního doprovodu zajištěné-
ho korepetitorem. 

Integrace předmětů Taneční a pohybová výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na 
úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k řešení problémů: 

S využitím hudebního doprovodu žáky cvičíme v rozpoznávání a dodržování rytmu, v dovednosti opakovat či vytvořit (tleskáním luskáním, bubno-
váním) přítomný rytmus (rytmickou strukturu), v dovednosti reagovat na změny dynamiky (forte, piano). 

Zadáváme úkoly takovým způsobem, aby odpovídaly pohybovým možnostem žáků a aby je žáci byli nuceni řešit osobitě, kreativně, za pomoci vlast-
ní fantasie. 

Kompetence komunikativní: 

S využitím hudebního doprovodu žáky cvičíme v rozpoznávání a dodržování rytmu, v dovednosti opakovat či vytvořit (tleskáním luskáním, bubno-
váním) přítomný rytmus (rytmickou strukturu), v dovednosti reagovat na změny dynamiky (forte, piano). 

Umožňujeme žákům pracovat ve skupině různého typu (volná skupina, kruh, řada, zástup, dvojice, trojice…) v držení i bez držení, čímž se utužují 
vztahy ve skupině, učí se práci v kolektivu, respektu a souhře. 

Kompetence sociální a personální: 

Umožňujeme žákům pracovat ve skupině různého typu (volná skupina, kruh, řada, zástup, dvojice, trojice…) v držení i bez držení, čímž se utužují 
vztahy ve skupině, učí se práci v kolektivu, respektu a souhře. 

Kompetence pracovní: 

Zařazujeme a vybíráme do hodiny takové hry a pohybová cvičení, kterými žák rozvíjí své motorické schopnosti a zlepšuje svou fyzickou kondici, 
trénuje koordinaci pohybu. 

Kompetence k řešení problémů: 

S využitím hudebního doprovodu žáky cvičíme v rozpoznávání a dodržování rytmu, v dovednosti opakovat či vytvořit (tleskáním luskáním, bubno-
váním) přítomný rytmus (rytmickou strukturu), v dovednosti reagovat na změny dynamiky (forte, piano). 

Zadáváme úkoly takovým způsobem, aby odpovídaly pohybovým možnostem žáků a aby je žáci byli nuceni řešit osobitě, kreativně, za pomoci vlast-
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ní fantasie. 

Kompetence komunikativní: 

S využitím hudebního doprovodu žáky cvičíme v rozpoznávání a dodržování rytmu, v dovednosti opakovat či vytvořit (tleskáním luskáním, bubno-
váním) přítomný rytmus (rytmickou strukturu), v dovednosti reagovat na změny dynamiky (forte, piano). 

Umožňujeme žákům pracovat ve skupině různého typu (volná skupina, kruh, řada, zástup, dvojice, trojice…) v držení i bez držení, čímž se utužují 
vztahy ve skupině, učí se práci v kolektivu, respektu a souhře. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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Taneční a pohybová výchova 1. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

TPV-3-1-01 rozumí základním pravidlům správného držení 

těla ve smyslu statickém i kinetickém 

 zná a správně předvede základní pohyby těla 

 kontroluje rozložení ramen, nepřetěžuje páteřní lordózu či 
kyfózu 

 rozpoznává strany, orientuje se a ví, kde je před, vzad, vnímá 
vzdálenosti 

 je schopen rychlého i pomalého pohybu, pohybově zpracová-
vá základní dynamické stupně 

 na základě individuálních možností a schopností zvládá zá-
kladní způsoby pohybu z místa 

 spolupracuje s hudbou a jednoduchou písní, udrží její tempo, 
respektuje začátek a konec skladby 

 disciplinovaně pracuje s náčiním, využívá jeho charakteristic-
ké vlastnosti 

 vysvětlí pravidla her a respektuje je 

 leh, sed, stoj 

 piano, mezzoforte, forte 

 chůze, běh, cval, poskočný a dvojposkočný krok 

 jednoduché lidové písně 

 pohybové hry, říkadla, rozpočítávadla 

TPV-3-1-02 vnímá a prožívá základní prostorové pojmy a 

půdorysné dráhy pohybu 

TPV-3-1-03 rozlišuje základní dynamické stupně pohybu 

TPV-3-1-04 rozlišuje základní členění času – vědomě použí-

vá různá tempa včetně zrychlování a zpomalování, pracuje 

s pauzou 

TPV-3-1-05 zvládá základní druhy kroků pro pohyb z místa 

a dokáže je správně používat 

TPV-3-1-07 aktivně vnímá hudební doprovod, reaguje na 

změny tempa, rytmu, tělem vyjádří hudební melodii, vnímá 

a vyjadřuje hudební frázování 

TPV-3-1-09 přijímá a respektuje pravidla her 

TPV-3-1-10 zvládá základní prvky obratnosti 

   

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 
polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní 
cvičební polohy 

 uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a 
pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební po-
lohy 

 posilování zádových a hýžďových svalů, posilování břišní 
stěny a protažení svalů bederní oblasti; cviky pro prevenci 
ploché nohy 

ZTV-3-1-02  zvládá jednoduchá speciální cvičení související 
s vlastním oslabením 

 zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním 
oslabením 

 individuální cviky a nácvik vzhledem k oslabení jednotlivce 
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Taneční a pohybová výchova 2. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

TPV-3-1-01 rozumí základním pravidlům správného držení 

těla ve smyslu statickém i kinetickém 

 zná a přijímá základní pravidla držení těla 

 kontroluje rozložení ramen, nepřetěžuje páteřní lordózu či 
kyfózu 

 rozpoznává strany, orientuje se a ví, kde je před, vzad, vnímá 
vzdálenosti 

 je schopen rychlého i pomalého pohybu, pohybově zpracová-
vá základní dynamické stupně 

 na základě individuálních možností a schopností zvládá zá-
kladní způsoby pohybu z místa 

 spolupracuje s hudbou a jednoduchou písní, udrží její tempo, 
respektuje začátek a konec skladby 

 používá náčiní k pohybu, respektuje a vyžívá jejich specifika 

 vysvětlí pravidla her a respektuje je 

 spolupracuje s partnerem, vnímá jej a navazuje k němu vztah 

 dokáže vlastním způsobem jednoduše pohybově zpracovat 
hudební či tematické zadání 

 kruh, řada, pohyb ve dvojici 

 míč, šátek, švihadlo 

TPV-3-1-02 vnímá a prožívá základní prostorové pojmy a 

půdorysné dráhy pohybu 

TPV-3-1-03 rozlišuje základní dynamické stupně pohybu 

TPV-3-1-04 rozlišuje základní členění času – vědomě použí-

vá různá tempa včetně zrychlování a zpomalování, pracuje 

s pauzou 

TPV-3-1-05 zvládá základní druhy kroků pro pohyb z místa 

a dokáže je správně používat 

TPV-3-1-06 navazuje pozitivní partnerské vztahy v malé 

skupině 

TPV-3-1-07 aktivně vnímá hudební doprovod, reaguje na 

změny tempa, rytmu, tělem vyjádří hudební melodii, vnímá 

a vyjadřuje hudební frázování 

TPV-3-1-08 je schopen jednoduché krátké pohybové impro-

vizace vedené pohybovým, hudebním nebo tematickým za-

dáním 

TPV-3-1-09 přijímá a respektuje pravidla her 

TPV-3-1-10 zvládá základní prvky obratnosti 

   

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 
polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní 
cvičební polohy 

 uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a 
pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební po-
lohy 

 posilování zádových a hýžďových svalů, posilování břišní 
stěny a protažení svalů bederní oblasti; cviky pro prevenci 
ploché nohy 

ZTV-3-1-02  zvládá jednoduchá speciální cvičení související 
s vlastním oslabením 

 zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním 
oslabením 

 individuální cviky a nácvik vzhledem k oslabení jednotlivce 
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Taneční a pohybová výchova 3. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

TPV-3-1-01 rozumí základním pravidlům správného držení 

těla ve smyslu statickém i kinetickém 

 zná a přijímá základní pravidla držení těla 

 vnímá základní půdorysné dráhy pohybu pohyb po přím-
kách, kruzích, půlkruzích, oválech, osmičkách) a umí je zpra-
covávat a vytvářet 

 kontroluje rozložení ramen, nepřetěžuje páteřní lordózu či 
kyfózu 

 rozpoznává strany, orientuje se a ví, kde je před, vzad, vnímá 
vzdálenosti 

 je schopen rychlého i pomalého pohybu, pohybově zpracová-
vá základní dynamické stupně 

 na základě individuálních možností a schopností zvládá zá-
kladní způsoby pohybu z místa 

 aktivně vnímá hudební doprovod a reaguje na změny tempa 
a rytmu (presto, allegro, andante, lento) 

 používá náčiní k pohybu, respektuje a vyžívá jejich specifika 

 vysvětlí pravidla her a respektuje je 

 spolupracuje s partnerem, vnímá jej a navazuje k němu vztah 

 na základě jednoduchého zadání je schopen krátké improvi-
zace 

 vnímá melodii hudby, dokáže ji zpracovat a vyjádřit pohy-
bem 

 respektuje hudební frázování 

 pohyb dráhy 

 improvizace podle hudby 

 tempo a rytmus 

 ztvárnění hudby 
TPV-3-1-02 vnímá a prožívá základní prostorové pojmy a 

půdorysné dráhy pohybu 

TPV-3-1-03 rozlišuje základní dynamické stupně pohybu 

TPV-3-1-04 rozlišuje základní členění času – vědomě použí-

vá různá tempa včetně zrychlování a zpomalování, pracuje 

s pauzou 

TPV-3-1-05 zvládá základní druhy kroků pro pohyb z místa 

a dokáže je správně používat 

TPV-3-1-06 navazuje pozitivní partnerské vztahy v malé 

skupině 

TPV-3-1-07 aktivně vnímá hudební doprovod, reaguje na 

změny tempa, rytmu, tělem vyjádří hudební melodii, vnímá 

a vyjadřuje hudební frázování 

TPV-3-1-08 je schopen jednoduché krátké pohybové impro-

vizace vedené pohybovým, hudebním nebo tematickým za-

dáním 

TPV-3-1-09 přijímá a respektuje pravidla her 

TPV-3-1-10 zvládá základní prvky obratnosti 

   

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 
polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní 
cvičební polohy 

 uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a 
pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební po-
lohy 

 posilování zádových a hýžďových svalů, posilování břišní 
stěny a protažení svalů bederní oblasti; cviky pro prevenci 
ploché nohy 

ZTV-3-1-02  zvládá jednoduchá speciální cvičení související 
s vlastním oslabením 

 zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním 
oslabením 

 individuální cviky a nácvik vzhledem k oslabení jednotlivce 
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Taneční a pohybová výchova 4. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

TPV-5-1-01 vědomě přenáší pravidla správného držení těla 

do běžného života  

 navazuje vztahy se spolužáky v malé skupině a spolupracuje 
s nimi v souhře s hudbou (pohyb po prostoru s využitím 
známých kroků - chůze, běh, poskok apod. a to v různých 
formách držení - za ruce, za ramena, držení zkřižné i bez 
držení) 

 rozezná v pohybu přízvučné a nepřízvučné doby, vnímá 
a rozeznává dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt 

 doprovodí lidové písně vlastním doprovodem (tleskání, 
luskání, zpěv) 

 využívá hrudník a paže ke komunikaci s hudbou a se 
spolužáky (klony hrudníku, rotace trupu, malování křivek 
v prostoru pažemi) 

 vnímá prostor horizontálně a vertikálně a dle toho se v něm 
pohybuje (skoky do výšky a dálky, podlézání a přelézání 
formou cvičení a pohybových improvizací, pohyb ve snížení 
a výponu) 

 krok, chůze, poskok 

 takt třídobý a čtyřdobý 

 rytmizace 

 rotace trupu 

 vnímání prostoru 

TPV-5-1-02 uplatňuje správné návyky používání svého těla, 

rozumí pojmu přirozený (správný, zdravý) pohyb 

TPV-5-1-03 vnímá a v pohybu aplikuje základní prostorové 

vztahy 

TPV-5-1-04 rozlišuje a vědomě používá základní dynamické 

stupně pohybu 

TPV-5-1-05 vnímá a vyjádří pohybem dvoudobost, třídobost 

a čtyřdobost 

TPV-5-1-06 slyší a vyjadřuje pohybem jednoduché rytmické 

modely 

TPV-5-1-07  přijme a respektuje řád hudebního frázování 

TPV-5-1-08 navazuje vzájemné pozitivní vztahy i ve větších 

celcích a skupinách 

TPV-5-1-09 improvizuje na jednoduché náměty podpořené 

hudebním doprovodem 

   

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením 
v optimálním počtu opakování 

 zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v opti-
málním počtu opakování 

 správný stoj s důrazy na vytažená záda, vzpřímený sed, 
uvědomělý leh na zádech, cviky pro prevenci ploché nohy 

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních cvičení; 
koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle poky-
nů učitele 

 zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techni-
ku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele 

 základy jógových pozic a  pilates cvičení 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které 
jsou v rozporu s jeho oslabením 

 uvědomuje si své zdravotní oslabení a dokáže upozornit na 
činnosti (prostředí), které jsou v jejich rozporu 

 důsledky nesprávných činností (prostředí) na jednotlivá 
zdravotní oslabení 
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Taneční a pohybová výchova 5. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

TPV-5-1-01 vědomě přenáší pravidla správného držení těla 

do běžného života  

 navazuje vztahy se spolužáky ve středně velké skupině (5-7 
žáků), spolupracuje s nimi v souhře s hudbou, vnímá skupinu 
a navazuje k ní vztah (souřadný, dominantní, submisivní) 

 pohybuje se po prostoru v různých drahách, které dokáže 
proměňovat (výskoky či snížení, různě ostré změny směrů), 
vnímá vztahy k prostoru (dostředivost, odstředivost) 

 zpracuje a předvede švihový pohyb (švihy nohou na zemi, 
švihy pažemi ve stoje) i pohyb vedený, dokáže je rozlišit 
a dynamicky různě s nimi pracovat 

 udrží správné držení těla ve smyslu statickém (rozličné lehy, 
stoje, sedy) i kinetickém (pohyb po prostoru v různých for-
mách) 

 práce ve skupině 

 vztahy v prostoru 

 švihový pohyb 

 držení těla 
TPV-5-1-02 uplatňuje správné návyky používání svého těla, 

rozumí pojmu přirozený (správný, zdravý) pohyb 

TPV-5-1-03 vnímá a v pohybu aplikuje základní prostorové 

vztahy 

TPV-5-1-04 rozlišuje a vědomě používá základní dynamické 

stupně pohybu 

TPV-5-1-05 vnímá a vyjádří pohybem dvoudobost, třídobost 

a čtyřdobost 

TPV-5-1-06 slyší a vyjadřuje pohybem jednoduché rytmické 

modely 

TPV-5-1-07  přijme a respektuje řád hudebního frázování 

TPV-5-1-08 navazuje vzájemné pozitivní vztahy i ve větších 

celcích a skupinách 

TPV-5-1-09 improvizuje na jednoduché náměty podpořené 

hudebním doprovodem 

   

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením 
v optimálním počtu opakování 

 zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v opti-
málním počtu opakování 

 správný stoj s důrazy na vytažená záda, vzpřímený sed, 
uvědomělý leh na zádech, cviky pro prevenci ploché nohy 

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních cvičení; 
koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle poky-
nů učitele 

 zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techni-
ku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele 

 základy jógových pozic a  pilates cvičení 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které 
jsou v rozporu s jeho oslabením 

 uvědomuje si své zdravotní oslabení a dokáže upozornit na 
činnosti (prostředí), které jsou v jejich rozporu 

 důsledky nesprávných činností (prostředí) na jednotlivá 
zdravotní oslabení 
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5.18 Základy gastronomie a pěstitelství 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

     1 1   2 

     Povinný Povinný    

    

Název předmětu Základy gastronomie a pěstitelství 

Oblast Člověk a svět práce 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Obsahové vymezení 

Základy gastronomie a pěstitelství je rozšiřující vyučovací předmět, jehož vzdělávací obsah je vytvořen z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a svět 
práce, zahrnuje tematické okruhy Pěstitelské práce a chovatelství, Příprava pokrmů. Podporuje vztah dětí k práci a orientaci na budoucí povolání 
a uplatnění na trhu práce. Posiluje manuální zručnost žáků a jejich vztah k práci, vede k práci podle daných pracovních postupů, návodů, k respekto-
vání pravidel práce v týmu. Z tohoto důvodu jsou do vzdělávacího obsahu zařazeny vhodné tematické okruhy Osobnostní a sociální výchovy. Sou-
částí výuky je uspořádání tematické výuky (třídní projekt) zaměřené na chov domácích zvířat (Den se zvířaty). 

Časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět Základy gastronomie a pěstitelství je vyučován v 6. a 7. ročníku s dotací jedné vyučovací hodiny s možností výuky 2 hodin jednou 
za 14 dní. Žáci pracují ve cvičné kuchyňce, v okolí školy nebo v arboretu s využíváním různých forem práce, převážně však skupinové práce, zaměře-
né na praktické využití. 

Integrace předmětů Člověk a svět práce 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na 
úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

Vedeme žáky k hodnocení vlastních výsledků – posuzování vlastní práce i práce druhých. 

Kompetence sociální a personální: 

Zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně. 

Respektujeme pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňujeme kvalitu práce. 

Kompetence pracovní: 

Zadáváním zajímavých pracovních úkolů vytváříme pozitivní vztah k manuálním činnostem. 

Dodržujeme zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví, hygieny práce. 

Učíme pracovat podle daného pracovního postupu. 

Respektujeme pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňujeme kvalitu práce. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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Základy gastronomie a pěstitelství 6. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE A CHOVATELSTVÍ 

ČSP-9-3-01  volí vhodné pracovní postupy při pěstování vy-

braných rostlin 

 seznámí se s pracovními postupy při pěstování vybraných 
rostlin a tyto postupy popíše (setí, sázení, zalévání, okopává-
ní) 

 základní postupy při pěstování rostlin (setí, sázení, zalévání, 
okopávání) 

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí 

jejich údržbu 

 pozná základní pracovní nástroje (zahradnické nářadí), popí-
še je a stručně vysvětlí způsob jejich použití, provádí jejich 
údržbu 

 zahradnické nářadí 

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat 

a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

 popíše chov vybraných druhů domácích zvířat (morče, akva-
rijní ryby, pes, kočka, malí papoušci) a uvede zásady bezpeč-
ného kontaktu se zvířaty 

 chov domácích zvířat (morče, akvarijní rybičky, pes, kočka, 
malí papoušci) 

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny 

a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včet-

ně úrazu způsobeného zvířaty 

 zná a dodržuje zásady bezpečné práce na školním pozemku  zásady bezpečnosti práce a hygieny při práci na pozemku 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a bez-

pečně obsluhuje základní spotřebiče 

 pozná základní pracovní nástroje a kuchyňské spotřebiče  kuchyňské spotřebiče (rychlovarná konvice, ruční šlehač, 
digitální váha, elektrický a plynový sporák, mikrovlnná 
trouba) 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se zása-

dami zdravé výživy 

 připraví samostatně jednoduchý pokrm  příprava jednoduchých pokrmů (zmrzlinový a ovocný po-
hár, obložený chlebíček, pomazánky, nepečené cukroví) 

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, společen-

ského chování a obsluhy u stolu ve společnosti 

 chová se vhodně při stolování a popíše základní pravidla 
etikety 

 úprava stolu a stolování (jednoduché prostírání, obsluha a 
chování u stolu) 

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 

poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

 zná a dodržuje zásady bezpečné práce ve cvičné kuchyňce  zásady bezpečnosti práce a hygieny při práci ve školní ku-
chyňce 

 

 

Základy gastronomie a pěstitelství 6. ročník  Základy gastronomie a pěstitelství 6. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSNTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  přírodopis 

Kooperace a kompetice  

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů   

Hodnoty, postoje, praktická etika   
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Základy gastronomie a pěstitelství 7. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE A CHOVATELSTVÍ 

ČSP-9-3-01  volí vhodné pracovní postupy při pěstování vy-

braných rostlin 

 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rost-
lin 

 složitější pracovní postupy při pěstování rostlin (výsev let-
niček, výsadba cibulovin, sázení keřů, zmlazovací řezy) 

ČSP-9-3-02  pěstuje a využívá květiny pro výzdobu  pěstuje vybrané květiny  pěstování květin (růže, chryzantémy, tulipány, narcisy, hor-
tensie) 

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí 

jejich údržbu 

 pozná základní pracovní nástroje (zahradnické nářadí), popí-
še je a stručně vysvětlí způsob jejich použití, provádí jejich 
údržbu 

 zahradnické nářadí 

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat 

a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

 popíše chov vybraných druhů domácích zvířat (morče, akva-
rijní ryby, pes, kočka, malí papoušci) a uvede zásady bezpeč-
ného kontaktu se zvířaty 

 chov domácích zvířat (morče, akvarijní rybičky, pes, kočka, 
malí papoušci) 

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny 

a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včet-

ně úrazu způsobeného zvířaty 

 bezchybně ovládá pravidla bezpečnosti práce, uvede příklady 
nejběžnějších poranění při práci na školním pozemku a popí-
še způsob jejich ošetření 

 zásady bezpečnosti práce a hygieny při práci na pozemku a 
hygiena a bezpečnost chovu 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a bez-

pečně obsluhuje základní spotřebiče 

 udržuje pracovní nástroje v čistotě  údržba domácích spotřebičů a kuchyňského nádobí 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se zása-

dami zdravé výživy 

 připraví samostatně pokrm skládající se z více chodů 

 vytvoří jídelníček 

 popíše možnosti využití méně známých a exotických druhů 
ovoce a zeleniny v gastronomii 

 příprava vícechodových pokrmů (předkrm, polévka a hlav-
ní jídlo, moučník, nápoj) 

 využití méně typických potravin (kakikurma, mango, liči, 
celer řapíkatý, dýně) 

 zdravý jídelníček 

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, společen-

ského chování a obsluhy u stolu ve společnosti 

 chová se vhodně při stolování a popíše základní pravidla 
etikety 

 úprava stolu a stolování (slavnostní stolování v rodině, 
zdobné prvky a květiny na stole) 

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 

poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

 bezchybně ovládá pravidla bezpečnosti práce, uvede příklady 
nejběžnějších poranění při práci na školním pozemku a popí-
še způsob jejich ošetření 

 bezpečnost práce v gastronomii 

 



Naše zelená škola – domov myšlenek, poznání a kamarádů 

 
230 

 

Základy gastronomie a pěstitelství 7. ročník  Základy gastronomie a pěstitelství 7. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

OSOBNOSTVNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA  výchova ke zdraví 

 přírodopis Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů   

Hodnoty, postoje, praktická etika   
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5.19 Osobnostní a sociální výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

  1 1 1     3 

  Povinný Povinný Povinný      

    

Název předmětu Osobnostní a sociální výchova 

Oblast Průřezové téma 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Obsahové vymezení 

Osobnostní a sociální výchova nabízí žákovi osvojení si základních životních kompetencí a dovedností, které jedinec využívá v každodenních život-
ních situací. Zaměřuje pozornost na osobnostní a sociální rozvoj žáka a pomáhá mu tak najít lepší bytí a cestu ke zlepšení kvality jeho života. Pomáhá 
podporovat sebereflexi a sebeřízení žáků, usnadňuje dodržování pravidel chování během vyučování a zabývá se aktuálními problémy třídy. 

Tematické okruhy tohoto předmětu jsou členěny do tří částí, které jsou zaměřeny na osobnostní, sociální a morální rozvoj žáka. Všechna témata se 
vyučují prakticky a učivem je žák sám. V provázanosti na praktické situace začleňuje tento vyučovací předmět i vybraná průřezová témata Multikul-
turní výchovy zaměřená na mezilidské vztahy, etnický původ a kulturní ukotvení jedince. 

Časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět Osobnostní a sociální výchova se vyučuje na prvním stupni ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku a to vždy 1 vyučovací hodinu 
týdně. 

Výuka probíhá ve 45 minutových vyučovacích hodinách. Jednou z nejdůležitější metodou OSV je reflexe, která prohlubuje sociální učení. Reflexe se 
s žáky provádí po jednotlivé aktivitě, po lekci nebo po delším časovém úseku. 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na 
úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

Učíme žáky zhodnotit akci v průběhu lekce, zhodnotit výsledky učení, zhodnotit spolupráci. 

Kompetence k řešení problémů: 

Učíme žáky zhodnotit akci v průběhu lekce, zhodnotit výsledky učení, zhodnotit spolupráci. 

Zařazujeme do výuky debaty, posezení v kruhu. Sdílíme společně zážitky žáka, jeho zkušenosti, snažíme se najít řešení problémů, povídáme si 
o nových informací. 

Zařazujeme do výuky situace, do kterých se žák může v životě dostat, a následně mu nabízíme, jak v nich jednat, regulovat tělo. 

Kompetence komunikativní: 

Vytváříme společně s žáky pravidla - chování, fungování skupiny, pravidla vztahu žák a učitel, pravidla komunikace a pravidla průběhu lekce. 

Učíme žáky zhodnotit akci v průběhu lekce, zhodnotit výsledky učení, zhodnotit spolupráci. 

Učíme žáky komunikovat verbálně i neverbálně, prezentovat výsledky týmové práce. 

Kompetence sociální a personální: 

Vytváříme společně s žáky pravidla - chování, fungování skupiny, pravidla vztahu žák a učitel, pravidla komunikace a pravidla průběhu lekce. 

Učíme žáky zhodnotit akci v průběhu lekce, zhodnotit výsledky učení, zhodnotit spolupráci. 

Zařazujeme do výuky debaty, posezení v kruhu. Sdílíme společně zážitky žáka, jeho zkušenosti, snažíme se najít řešení problémů, povídáme si 
o nových informací. 

Zařazujeme do výuky situace, do kterých se žák může v životě dostat, a následně mu nabízíme, jak v nich jednat, regulovat tělo. 

Vytváříme pro žáky sociální role, do kterých se žák může v životě dostat, a následně mu ukazujeme, jak v těchto rolích jednat. 



Naše zelená škola – domov myšlenek, poznání a kamarádů 

 
232 

Kompetence občanské: 

Vytváříme společně s žáky pravidla - chování, fungování skupiny, pravidla vztahu žák a učitel, pravidla komunikace a pravidla průběhu lekce. 

Zařazujeme do výuky debaty, posezení v kruhu. Sdílíme společně zážitky žáka, jeho zkušenosti, snažíme se najít řešení problémů, povídáme si 
o nových informací. 

Vytváříme pro žáky sociální role, do kterých se žák může v životě dostat, a následně mu ukazujeme, jak v těchto rolích jednat. 

Kompetence pracovní: 

Učíme žáky zhodnotit akci v průběhu lekce, zhodnotit výsledky učení, zhodnotit spolupráci. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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Osobnostní a sociální výchova 3. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

  poznává svou osobnost (temperament, motivaci, schopnosti)  techniky zaměřené na sebepoznání, na reflexi vlastní osob-
nosti, myšlenková mapa 

 zvládá trému  techniky zaměřené na seberegulaci a sebeorganizaci 

 poznává své spolužáky, zná o nich podstatné informace  seznamovací hry, techniky zaměřené na uvolnění bariér 

 učí se respektovat své spolužáky, vhodně s nimi jednat  techniky dotýkající se vztahů, hraní rolí, řešení problémů ve 
skupině 

 formuluje pravidla chování ve třídě a ve škole  řešení pravidel ve skupině 

 učí se pracovat v týmu, osvojuje si základní návyky práce 
v týmu 

 řešení problémových situací, řešení problémů ve skupině, 
hraní rolí 

 

Osobnostní a sociální výchova 3. ročník 

Průřezová témata 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy mezilidské vztahy v provázanosti na etnický původ a kulturní ukotvení jedince 

Etnický původ 
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Osobnostní a sociální výchova 4. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

  plánuje své učení, hledá postupy efektivního učení  práce s textem, řešení problémových situací 

 provádí relaxační a aktivizační cvičení  relaxační metody a techniky - meditace, imaginace 

 popisuje odlišnosti svých spolužáků  techniky dotýkající se vztahů, hraní rolí, řešení problémů ve 
skupině 

 vědomě se zaměřuje na svoji neverbální komunikaci  techniky zaměřené na rozvoj neverbální komunikace, cvi-
čení zaměřené na gesta, mimiku 

 komunikuje věcně správně, jasně, zřetelně  hraní rolí, úkolové situace 

 podporuje týmovou spolupráci a týmovou atmosféru  řešení problémových situací, dodržování pravidel chování 
ve třídě 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 4. ročník 

Průřezová témata 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy mezilidské vztahy v provázanosti na etnický původ a kulturní ukotvení jedince 

Etnický původ 
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Osobnostní a sociální výchova 5. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

  používá postupy zlepšující vlastní soustředění  techniky zaměřené na seberegulaci a sebeorganizaci 

 plánuje svůj čas  práce s textem, diskuse, práce ve skupině 

 poznává svůj vztah k druhým lidem   reflexe po aktivitě, po lekci, úkolové situace 

 identifikuje možné chyby v poznávání lidí  reflexe po delším časovém úseku, úkolové situace, brain-
storming 

 respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru  techniky zlepšující komunikaci, hru 

 zvládá soutěž a konkurenci  reflexe, úkolové situace 

 prezentuje výsledky týmové spolupráce  úkolové situace, hraní rolí 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 5. ročník 

Průřezová témata 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy mezilidské vztahy v provázanosti na etnický původ a kulturní ukotvení jedince 

Etnický původ 
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5.20 Etická výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

     1 1   2 

     Povinný Povinný    

    

Název předmětu Etická výchova 

Oblast Doplňující vzdělávací obor 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Obsahové vymezení 

Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém, tvořivé-
mu řešení každodenních problémů, formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, ke 
kritickému vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního světonázoru. 

Etická výchova u žáka rozvíjí: sociální dovednosti, které jsou zaměřeny nejen na vlastní prospěch, ale také na prospěch jiných lidí a celé společnosti, 
na samostatné pozorování s následným kritickým posouzením a vyvozením závěrů pro praktický život, samostatnost při hledání vhodných způsobů 
řešení problémů, správné způsoby komunikace, respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, 
pozitivní představu o sobě samém a schopnost účinné spolupráce. Hlavním důvodem pro zařazení Etické výchovy do ŠVP je skutečnost předmětu, 
který by systematicky rozvíjel mravní stránku osobnosti žáků. Do vzdělávacího obsahu je integrováno průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. 

Časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět se realizuje ve 45 minutových vyučovacích hodinách s časovou dotací 1 hodina týdně v 6. a 7. ročníku. Do výuky jsou začleňová-

ny krátké projekty, skupinová práce, individuální práce, diskuse a hra.  

Integrace předmětů Etická výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na 
úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

Užíváme různých aktivizujících metod k získávání co nejširších poznatků v daném oboru, nabízíme dostatek informačních zdrojů, vedeme žáky 
k samostatnému vyhledávání a třídění poznatků. 

Kompetence k řešení problémů: 

Motivujeme žáky k samostatnému řešení daného problému, zadáváme úkoly k posílení schopností žáka využívat vlastní zkušenost, zařazujeme sa-
mostatné tvůrčí úkoly podporující kreativitu i správné formulování a samostatné řešení problémů. 

Kompetence komunikativní: 

Učíme žáky využívat dostupná média – informační i komunikační, vedeme žáky k tomu, aby dokázali stručně a přehledně sdělovat výsledky svých 
pozorování a v souvislosti s tím, aby si osvojili kultivovaný a souvislí projev. 

Kompetence sociální a personální: 

Zařazujeme práci ve skupině s důrazem na vytvoření pravidel v pracovním týmu, posilujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj a vzájemný 
respekt. 

Kompetence občanské: 

Respektujeme vlastní názor žáků, vedeme žáky k pochopení práv a povinností vlastních i oponentových, zdůrazňujeme význam podpory a ochrany 
zdraví člověka. 
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Kompetence pracovní: 

Využíváme ICT pro hledání informací, umožňujeme žákům, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopedií, vytváříme pro žáky příle-
žitost aplikovat své poznatky v modelových situacích. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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Etická výchova 6. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním 

pro potřeby druhých a přiměřeně situaci 

 pochopí, že pozitivní hodnocení druhých vytváří pěkné 
mezilidské vztahy 

 pomáhá druhým ve zdravém sebehodnocení a přináší pocit 
radosti pro obě strany 

 vysvětlí úlohu vyšších emocí v rozvoji charakteru  

 uvede důvody, proč jsou city v životě člověka důležité 

 umí identifikovat a vyjadřovat své city 

 zná techniky usměrnění citů  

 identifikace a vyjadřování citů, klasifikace emocí, 
rozpoznání emocí, usměrnění emocí 

 zvládání agrese, práce s afekty, zvládání strachu, hněvu, 
usměrnění emocí a jejich kultivace, přiměřené vyjádření 
emocí 

 pomoc, přátelství a spolupráce, fyzická pomoc umět 
posloužit, spolucítění, verbální pomoc (umět pochopit, 
poradit a potěšit) 

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, ob-

jevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé se-

bevědomí 

 sám sebe se snaží pozitivně hodnotit, popíše své silné i slabé 
stránky  

 objeví tvořivé síly ve svém myšlení a uvede způsoby, jak 
tvořivost působí na mezilidské vztahy 

 objevení vlastní jedinečnosti, sebepoznání, sebepřijetí 

 etapy dětství a dospívání dítěte, vývoj dítěte a úcta k životu 

 rozdílné typy osobností, formování osobnosti, mé silné 
a slabé stránky 

 nikotinismus a alkohol jako destruktivní činitel osobnosti 

 pozitivní hodnocení druhých v běžných podmínkách, ve 
ztížených podmínkách 

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu  ví, co to je empatie, uvede příklady, jak působí empatie 
v každodenním životě 

 dovede se vžít do celkové situace druhého 

 kognitivní a emocionální empatie, pochopení druhých, vžití 
se do situace spolužáků, rodičů, kamarádů, empatické na-
slouchání, empatická reakce 

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní chování asertivním 

chováním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva 

 tvořivě přistupuje k řešení problémů  

 určí asertivní techniky komunikace a chování, odliší je od 
pasivních a agresivních forem; vystupuje podle nich  

 dokáže se chovat asertivně v zátěžových situacích, uplatní 
asertivitu v diskusi  

 tvořivost a iniciativa v oblasti vztahů, tvořivé myšlení žáků, 
tvořivé myšlení v oblasti mezilidských vztahů, tvořivé 
myšlení při řešení problémů 

 být sám sebou, umět obhájit své názory, nezávislost, 
respektovat a být respektován, identita ve vztahu 
k druhým, závazky, věrnost a zralost 

EV-9-1-06 spolupracuje i v obtížných sociálních situacích  spolupracuje v různých sociálních situacích (i v obtížných) 
adekvátně ke svému věku, možnostem a schopnostem 

 iniciativa ve ztížených podmínkách (pozitivní formulace 
problému, pomoc neznámému člověkut) 

EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu 

své situace a svých možností přispívá k jejich řešení 

 snaží se chovat prosociálně a uvede příklady takového 
chování  

 zná význam spolupráce a uvede příklady institucí, které se 
zabývají charitativní a humanitární pomocí 

 darování (ochota se podělit) 

 charitativní a humanitární iniciativy (Charita, Červený kříž, 
spolupráce při studiu, při humanitárních iniciativách, ve 
veřejném životě, přátelství) 

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty různých životních situací  analyzuje etické aspekty různých životních situací adekvátní 
ke svému věku, možnostem a schopnostem 

 různé obtížné životní situace 

EV-9-1-09 se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních 

situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů 

 rozhoduje se uvážlivě v každodenních situacích a vhodně řeší 
problémy adekvátně svému věku, možnostem a schopnostem 

 postoje, zodpovědný život, mé schopnosti a společnost 

EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí me-

zilidské vztahy 

 popíše důležitost a hodnotu lásky v partnerství 

 charakterizuje model partnerství a uvede příklady 

 etické hodnoty (zdroje etiky, osobní odpovědnost, smysl 
života, aplikace mravních zásad a hodnot, ctnosti, svědomí 
a jeho rozvoj) 
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Etická výchova 6. ročník 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Princip sociálního smíru a solidarity 
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Etická výchova 7. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, ob-

jevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé se-

bevědomí 

 uvede důvody, proč je potřeba mít úctu ke každé lidské osobě  objevení vlastní jedinečnosti a identity 

 lidská práva, svoboda, rovnost, potenciality člověka 

 vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem 

 zdravé a vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí vlastní 
identity seberegulace a sebeorganizace činností a chování 
(cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání 
problémových situací) 

 stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich 
dosažení 

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní chování asertivním 

chováním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva 

 je schopen se prosadit v různých situacích – volí přiměřené 
druhy komunikace, dle situace, ke které se váží 

 tvořivost a iniciativa v oblasti vztahů, tvořivé myšlení žáků, 
tvořivé myšlení v oblasti mezilidských vztahů, tvořivé 
myšlení při řešení problémů 

 efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých 
situacích, dopad vlastního jednání a chování 

EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení médií a identifi-

kuje se s pozitivními prosociálními vzory 

 chápe význam pojmu manipulace, uvede příklady technik, 
jak se lze manipulaci bránit 

 naformuluje konstruktivní kritiku 

 bere vážně zodpovědnost při výběru vzoru 

 rozpozná a popíše vliv reálných a negativních vzorů 

 podpora pozitivního působení televize a médií (nabídka 
pozitivních vzorů v médiích, kritický přístup k působení 
médií, eliminace vlivu agrese, zvládání agrese, rozlišování 
mezi realitou a pseudorealitou, účinná obrana proti 
manipulaci médii, média a volný čas) 

 reálné a zobrazené vzory učení nápodobou, identifikace, 
vzory a modely veřejné a anonymní prosociálnosti, pohled 
na vliv reálných negativních vzorů 

EV-9-1-06 spolupracuje i v obtížných sociálních situacích  spolupracuje v různých sociálních situacích (i v obtížných) 
adekvátně ke svému věku, možnostem a schopnostem 

 iniciativa ve ztížených podmínkách (pozitivní formulace 
problému, pomoc neznámému člověku, veřejná osobní an-
gažovanost) 

EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu 

své situace a svých možností přispívá k jejich řešení 

 pojmenuje celospolečenské problémy a dovede k nim 
zaujmout postoj  

 rozlišuje na základě reálných situací ve třídě, škole nebo jiné 
komunitě, které způsoby jednání mají pozitivní a které 
negativní vliv na vztahy v komunitě 

 vysvětlí na příkladech různé role v rodině, třídě, vrstevnické 
skupině a charakterizuje hierarchii vztahů v daných 
komunitách 

 uvede příklady chování, které přispívají k utváření dobrého 
sociálního klimatu nebo ho narušují (např. agresivní chování 
a šikana) 

 vyhodnotí dopad vlastního jednání a chování na utváření 

 vztah k nemocným, handicapovaným, starým lidem, 
integrace handicapovaných, vztahy mezi generacemi, 
moudrost stáří a úcta k němu 

 identifikace a vyjadřování citů, klasifikace emocí, 
rozpoznání emocí, usměrnění emocí 

 kognitivní a emocionální empatie, pochopení druhých, vžití 
se do situace spolužáků, rodičů, kamarádů, empatické 
naslouchání, empatická reakce 

 zvládání agrese, práce s afekty, zvládání strachu, hněvu, 
usměrnění emocí a jejich kultivace, přiměřené vyjádření 
emocí 

 pomoc, přátelství a spolupráce, fyzická pomoc umět 
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Etická výchova 7. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

 klimatu ve třídě, rodině či jiné komunitě 

 snaží se chovat prosociálně i k osobám, ke kterým cítí averzi, 
uvede příklady takového chování 

 chová se prosociálně ve vztahu k různým skupinám ve 
společnosti 

 je solidární k slabším, uvede příklady takového chování 

posloužit, spolucítění, verbální pomoc: umět pochopit, 
poradit a potěšit 

 zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích 
dovedností pro řešení problémů v mezilidských vztazích 

 pomáhající a prosociální chování 

 psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení 
a zvládání stresu 

 hledání pomoci při problémech 

 mezilidské vztahy, komunikace a kooperace (respektování 
sebe sama i druhých, přijímání názoru druhého, empatie) 

 chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, 
dialog 

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty různých životních situací  analyzuje etické aspekty různých životních situací adekvátní 
ke svému věku, možnostem a schopnostem 

 různé obtížné životní situace 

EV-9-1-09 se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních 

situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů 

 rozhoduje se uvážlivě v každodenních situacích a vhodně řeší 
problémy adekvátně svému věku, možnostem a schopnostem 

 postoje, zodpovědný život, mé schopnosti a společnost 

EV-9-1-10 aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí me-

zilidské vztahy 

 aplikuje přijatá pravidla a vyhodnocuje dopad vlastního 
jednání a jednání spolužáků na utváření mezilidských vztahů 
v komunitě 

 aplikuje etické zásady ve vrstevnických vztazích 

 vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské 
vztahy, manželství a rodičovství) 

 vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity (rodina, 
škola, vrstevnická skupina, obec, spolek) 

 

 

Etická výchova 7. ročník 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

MEDIÁLLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
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5.21 Anglická konverzace 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

     1 1 1 1 4 

     Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu Anglická konverzace 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Obsahové, časové a organizační 

vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Obsahové vymezení 

Anglická konverzace je v 6. a 7. ročníku předmětem rozšiřujícím a v 8. a 9. ročníku předmětem profilovým, který rozpracovává a obohacuje vzděláva-
cí obsah oboru Anglický jazyk z RVP ZV. Žáci si v něm prohlubují své znalosti z anglického jazyka a učí se jazyk kreativně využívat v různých komu-
nikačních situacích. Vlastní náplň předmětu je obsahově obohacována a upravována na základě vlastních podnětů žáků - reaguje na jejich požadavky 
na procvičení a upevnění učiva. 

Do vzdělávacího obsahu jsou integrovány vhodné tematické okruhy Mediální výchovy. 

Časové a organizační vymezení 

Předmět se vyučuje v 6. - 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. 

Integrace předmětů Cizí jazyk 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na 
úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

Zařazujeme do výuky práci s odbornou literaturou, slovníky, internetem, požadujeme správnému využívání termínů a tím zároveň učíme žáky vy-
hledávat a třídit získané informace vhodné k řešení problému. 

Dáváme žákům prostor pro vyjádření vlastních soudů a názorů, žákům tak umožňujeme zažít úspěch, přijímat kritiku, uplatňovat sebehodnocení a 
být motivován pro celoživotní učení. 

Kompetence k řešení problémů: 

Zařazujeme do výuky práci s odbornou literaturou, slovníky, internetem, požadujeme správnému využívání termínů a tím zároveň učíme žáky vy-
hledávat a třídit získané informace vhodné k řešení problému. 

Zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů a podporuje žáky v obhajování svých názorů; používáme netradiční úlohy, které 
vedou k tvořivému a logickému myšlení a uvažování. 

Umožňujeme žákům pracovat s chybou a tím je vedeme k nalezení správného řešení či alternativ řešení. 

Kompetence komunikativní: 

Prostřednictvím stanovených pravidel a příkladů učíme žáky vhodně komunikovat mezi sebou, ale i s učitelem i jinými dospělými osobami, vedeme 
je ústnímu písemnému vyjadřování. 

Prostřednictvím řízené diskuse umožňujeme žákům diskutovat, obhajovat svůj názor, naslouchat druhým či samostatně diskusi řídit. 

Zařazováním skupinové práce vedeme žáky ke vzájemné spolupráci a k dodržování pravidel komunikace a zároveň tak rozvíjíme u žáků schopnost 
spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých. 

Kompetence sociální a personální: 

Zařazováním skupinové práce vedeme žáky ke vzájemné spolupráci a k dodržování pravidel komunikace a zároveň tak rozvíjíme u žáků schopnost 
spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých. 

Vedeme žáky k vzájemné pomoci při učení a k vytváření příjemné pracovní atmosféry. 

Osobním příkladem vedeme žáky k respektování společensky dohodnutých pravidel chování a zároveň je učíme odmítavému postoji ke všemu, co 
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narušuje dobré vztahy mezi žáky. 

Kompetence občanské: 

Prací s vybranými slovesnými díly podporujeme v žácích pozitivní vztah k národním kulturním hodnotám. 

Kompetence pracovní: 

Dáváme žákům prostor pro vyjádření vlastních soudů a názorů, žákům tak umožňujeme zažít úspěch, přijímat kritiku, uplatňovat sebehodnocení a 
být motivován pro celoživotní učení. 

Stanovením jasných kritérií vedeme žáky k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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Anglická konverzace 6. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat 

 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy 
či konverzace, který se týká osvojovaných témat 

 Velká Británie (zajímavosti, památky, fauna a flóra) 

 Londýn (život ve městě) 

 v restauraci 

 jobs 
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném 
čase a dalších osvojovaných tématech 

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

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše oso-
by, místa a věci ze svého každodenního života 

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

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 

 pracuje s vybranými jazykovými příručkami (slovník), orien-
tuje se v nich  

 

Anglická konverzace 6. ročník 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 

Komunikace 
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Anglická konverzace 7. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat 

 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy 
či konverzace, který se týká osvojovaných témat 

 USA a Kanada 

 města a památky 

 New York 

 Hollywood a svět filmu 
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reagu-
je v běžných formálních i neformálních situacích 

 vyjadřuje se kultivovaně v ústním projevu, ohodnotí projev 
druhého i vlastní 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném 
čase a dalších osvojovaných tématech 

 mluví o americkém světě a kultuře, historii a filmu 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše oso-
by, místa a věci ze svého každodenního života 

 vypráví jednoduchý příběh z prostředí americké kultury, 
filmu, divadla, hudby 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 

 pracuje s vybranými jazykovými příručkami (slovník), orien-
tuje se v nich 

 

 

Anglická konverzace 7. ročník 

Průřezová témata 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 

Komunikace 
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Anglická konverzace 8. a 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

 rozumí krátkým již známým projevům o angloamerických 
reáliích, rodině a sportu 

 USA, Velká Británie, Kanada 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat 

CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reagu-
je v běžných formálních i neformálních situacích 

 sestaví jednoduché ústní sdělení o své rodině a oblíbeném 
sportu 

 přesně určí čas, den, části dne 

 správně tvoří budoucí čas 

 obměňuje krátké věty a krátké texty v minulém čase 

 pojmenuje ulice, náměstí, řeky, moře, oceány atd. 

 vyjádří předem naplánovanou budoucnost s použitím pří-
tomného času průběhového 

 používá předpřítomný čas pro vyjádření děje minulého 

 čas budoucí, čas přítomný průběhový pro známou bu-
doucnost, čas minulý, čas předpřítomný pro trvání děje 
nebo jeho následků 

 rodina, sport, části dne 
CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném 
čase a dalších osvojovaných tématech 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše oso-
by, místa a věci ze svého každodenního života 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 

 čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného 
rozsahu o angloamerických reáliích 

 používá dvojjazyčný slovník 

 rozumí obsahu autentických materiálů o angloamerických 
reáliích s využitím vizuální opory 

 čtení s porozuměním 

 podstatná jména a členy 

 Velká Británie, USA, Kanada, Londýn, New York CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá 
v nich požadované informace 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotné-
ho, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných té-
mat 

 sestaví jednoduché písemné sdělení o své rodině a oblíbeném 
sportu 

 přesně určí čas, den, části dne 

 správně tvoří budoucí čas 

 obměňuje krátké věty a krátké texty v minulém čase 

 pojmenuje ulice, náměstí, řeky, moře, oceány atd. 

 vyjádří předem naplánovanou budoucnost s použitím pří-
tomného času průběhového 

 používá předpřítomný čas pro vyjádření děje minulého 

 čas budoucí, čas přítomný průběhový pro známou bu-
doucnost, čas minulý, čas předpřítomný pro trvání děje 
nebo jeho následků 

 rodina, sport, části dne CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

 

Anglická konverzace 8. a 9. ročník  Anglická konverzace 8. a 9. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  výchova k občanství 

 člověk a zdraví Evropa a svět nás zajímá zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, zvyky a tradice 
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5.22 Novinářská dílna 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

        1 1 

        Povinný  

 

Název předmětu Novinářská dílna 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace, Mediální výchova 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Obsahové vymezení 

Novinářská dílna u žáků rozvíjí zájem o divadelní představení, literaturu a zvláště o žánry publicistiky. Žáci se učí vnímat literaturu jako specifický 
zdroj poznání a prožitků. Žáci se naučí pracovat se stylem publicistickým a jeho útvary. Seznámí se s funkcí publicistického stylu. Rozpozná věro-
hodné zdroje informací. Napíší tiskovou zprávu, reportáž, sloupek, komentář, pokusí se o fejeton. Z řečnického stylu dokážou připravit a přednést 
projev k různým společenským a politickým událostem. Připraví proslov a pokusí se připravit přednášku na jimi zvolené téma. 

Součástí novinářské dílny je i zpracování celoročního projektu na určité téma a psaní seminárních prací, při kterých zúročí výše získané schopnosti. 
Na konci školního roku svoji seminární práci prezentují a obhájí před komisí. 

V rámci novinářské žáci navštěvují divadelní představení, píší o nich reportáže a recenze a zhodnotí je. 

Předmětem prolíná průřezové téma Mediální výchova. 

Časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět je určen pro žáky 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. V případě dělení do skupin pak s dotací 2 hodin jedenkrát za čtrnáct 
dní. Výuka probíhá ve 45 minutových vyučovacích hodinách, žáci pracují v knihovně nebo počítačové učebně. V novinářské dílně žáci pracují ve 
skupinách s využitím metod RWCT. 

Integrace předmětů Český jazyk a literatura 

Mediální výchova (průřezové téma) 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na 
úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

Zařazujeme do výuky práci s odbornou literaturou, slovníky, internetem, učíme žáky vyhledávat a třídit získané informace vhodné k řešení problé-
mu. 

Dáváme žákům prostor pro vyjádření vlastních soudů a názorů, žákům tak umožňujeme zažít úspěch, přijímat kritiku, uplatňovat sebehodnocení a 
být motivován pro celoživotní učení. 

Kompetence k řešení problémů: 

Zařazujeme do výuky práci s odbornou literaturou, slovníky, internetem, učíme žáky vyhledávat a třídit získané informace vhodné k řešení problé-
mu. 

Používáme netradiční úlohy, které vedou k tvořivému a logickému myšlení a uvažování. 

Kompetence komunikativní: 

Prostřednictvím stanovených pravidel a příkladů učíme žáky vhodně komunikovat mezi sebou, ale i s učitelem i jinými dospělými osobami, vedeme 
je ústnímu písemnému vyjadřování. 

Prostřednictvím řízené diskuse umožňujeme žákům diskutovat, obhajovat svůj názor, naslouchat druhým či samostatně diskusi řídit. 

Zařazováním skupinové práce vedeme žáky ke vzájemné spolupráci a k dodržování pravidel komunikace a zároveň tak rozvíjíme u žáků schopnost 
spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých. 
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Kompetence sociální a personální: 

Zařazováním skupinové práce vedeme žáky ke vzájemné spolupráci a k dodržování pravidel komunikace a zároveň tak rozvíjíme u žáků schopnost 
spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých. 

Vedeme žáky k vzájemné pomoci při učení a k vytváření příjemné pracovní atmosféry. 

Osobním příkladem vedeme žáky k respektování společensky dohodnutých pravidel chování a zároveň je učíme odmítavému postoji ke všemu, co 
narušuje dobré vztahy mezi žáky. 

Kompetence občanské: 

Prací s vybranými slovesnými díly podporujeme v žácích pozitivní vztah k národním kulturním hodnotám. 

Kompetence pracovní: 

Dáváme žákům prostor pro vyjádření vlastních soudů a názorů, žákům tak umožňujeme zažít úspěch, přijímat kritiku, uplatňovat sebehodnocení a 
být motivován pro celoživotní učení. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 



Naše zelená škola – domov myšlenek, poznání a kamarádů 

 
249 

 

Novinářská dílna 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

  seznámí se se stylem publicistickým a jeho útvary, pracuje 
s ním, dokáže charakterizovat jednotlivé útvary a uvede pří-
klady některých z nich 

 slohové útvary a žánry publicistiky a jejich praktická reali-
zace (zpráva, oznámení sloupek, reportáž, recenze, fejeton) 

 informační zdroje (jejich věrohodnost, posouzení zdroje) 

 vlastní připravené komunikáty (proslov) 

 příprava realizace celoškolních projektů 

 vedení diskuse a debaty (argumentace, schopnost naslou-
chat druhému a respektovat jeho názor) 

 jmenuje hlavní zdroje informací a definuje jejich předpoklady 
pro věrohodný zdroj, rozezná je, své argumenty zdůvodní a 
obhájí na příkladech 

 připraví proslov, projev k různým politickým i společenským 
událostem 

 navrhuje řešení a zpracování celoškolních projektů 

 napáše článek, reportáž, zprávu na dané téma, fejeton, nebo 
recenzi o navštíveném divadelním představení 

 diskutuje o představení, které viděl a napíše reportáž 

 oponuje jinému názoru, ale také přijme a ocení argumenty 
druhých 

 vede diskuzi o daném divadelním představení, provede kriti-
ku, zhodnotí, zda se jedná o představení hodnotné či kon-
zumní a svůj názor zdůvodní pádnými argumenty 

 

Novinářská dílna 9. ročník  Novinářská dílna 9. ročník 

Průřezová témata Přesahy, vazby, rozšiřující učivo 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  český jazyk a literatura 

 práce s digitálními technologiemi 

 informatika 

Kritické čtení vnímání mediálních sdělení 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality  

Stavba mediálních dělení   

Vnímání autora mediálních sdělení   

Fungování a vliv médií ve společnosti   

Tvorba mediálního sdělení   

Práce v realizačním týmu   
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5.23 Práce s digitálními technologiemi 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

       1 1 1 

       Povinný Povinný  

 

Název předmětu Práce s digitálními technologiemi 

Oblast Člověk a svět práce 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité 
pro jeho realizaci) 

Obsahové vymezení 

Vyučovací předmět zahrnuje tematický okruh vzdělávacího oboru Člověk a svět práce – využití digitálních technologií. Svým vzdělávacím obsahem 
logicky navazuje na předmět ICT, rozšiřuje jej o využití dalších digitálních technologií (práce s fotoaparátem, mobilním telefonem, tiskárny, interak-
tivní tabule, WI – FI, Bluetooth aj.) přičemž umožňuje žákům získané znalosti a dovednosti využívat v běžném životě – především při přípravě do-
kumentačních, informačních a propagačních materiálů školy. 

Do vzdělávacího obsahu jsou zařazeny vhodné tematické okruhy Mediální výchovy. 

Organizační a časové vymezení 

Předmět Práce s digitálními technologiemi jako předmět profilový je vyučován s dotací 1 hodina v 8. ročníku a 9. ročníku. Výuka probíhá v odborné 
učebně informatiky, přičemž na jeden počítač připadají maximálně dva žáci. Uspořádání učebny umožňuje optimální práci jak jednotlivcům, tak dvo-

jicím i menším skupinkám při skupinové práci.  

Integrace předmětů Člověk a svět práce 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na 
úrovni předmětu, jimiž učitelé 
cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

Prostřednictvím řízené diskuse vedeme žáky ke kritickému posuzování dané problematiky, ověřujeme, nebo potvrzujeme vyslovené hypotézy. 

Kompetence k řešení problémů: 

Umožňujeme žákům prostřednictvím jasných instrukcí vyhledat další informace a následně navrhnout, využít či používat jiné postupy, které můžou 
přispět k řešení daného problému. 

Nastolujeme modelové problémy opírající se o dřívější žákovské zkušenosti, používáme osvojené metody při řešení zpracování digitálních materiálů 
i v jiných oblastech vzdělávání. 

Dbáme na používání odborné terminologie a tím vedeme k výstižnému a jednoznačnému vyjadřování při popisu, interpretaci a hodnocení pozorova-
ných jevů. 

Kompetence komunikativní: 

Prostřednictvím řízené diskuse vedeme žáky ke kritickému posuzování dané problematiky, ověřujeme, nebo potvrzujeme vyslovené hypotézy. 

Dbáme na používání odborné terminologie a tím vedeme k výstižnému a jednoznačnému vyjadřování při popisu, interpretaci a hodnocení pozorova-
ných jevů. 

Kompetence sociální a personální: 

Připravujeme modelové situace práce jednotlivce a skupiny, učíme je chápat efektivnost týmové práce a zároveň tím spoluvytvářet a respektovat 
společnou práci. 

Kompetence občanské: 

Připravujeme modelové situace práce jednotlivce a skupiny, učíme je chápat efektivnost týmové práce a zároveň tím spoluvytvářet a respektovat 
společnou práci. 



Naše zelená škola – domov myšlenek, poznání a kamarádů 

 
251 

Kompetence pracovní: 

Vyžadujeme uplatňování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci, vedeme žáky k využívání získaných kompetencí v rozhodování se o svém 
dalším vzdělávání a profesním zaměření. 

Umožňujeme aktivity typu samostatných či skupinových projektů, například tvorba prezentací. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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Práce s digitálními technologiemi 8. a 9. ročník 

RVP výstupy – žák: ŠVP výstupy – žák: Učivo 

ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky; dia-

gnostikuje a odstraňuje základní problémy při provozu di-

gitální techniky 

 ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a 
odstraňuje základní problémy při provozu digitální techniky 

 digitální technika (počítač a periferní zařízení, digitální fo-
toaparát, videokamera, PDA, CD, a DVD přehrávač, e-
kniha, mobilní telefony 

 digitální technologie (bezdrátové technologie, navigační 
technologie, konvergence technologií, multiplexování) 

 mobilní služby (operátoři, tarify) 

ČSP-9-7-02  propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení  propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení 

ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským způsobem s mobilními 

technologiemi – cestování, obchod, vzdělávání, zábava 
 pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – 

cestování, obchod, vzdělávání, zábava 

ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před po-

škozením 
 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením  údržba digitálních technologií 

ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní 

pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a poskyt-

ne první pomoc při úrazu 

 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a 
předpisy při práci s digitální technikou a poskytne první po-
moc při úrazu 

 pravidla bezpečné práce s digitální technikou 

 základy první pomoci 

 

Práce s digitálními technologiemi 8. a 9. ročník 

Průřezová témata 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení vnímání mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě 

 rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných či nevhodných 
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666   HHHooodddnnnoooccceeennnííí   vvvýýýsssllleeedddkkkůůů   vvvzzzddděěělllááávvvááánnnííí   žžžááákkkůůů      

6.1 Způsoby hodnocení  

Hodnocení v ZŠ a MŠ Praha - Slivenec poskytuje žákovi objektivní zpětnou vazbu o tom, co už umí, co ví a zná, čeho dosáhl, ale také 

o tom, co mu nejde, v čem má nedostatky, rezervy apod. Jde tedy o poskytnutí objektivní zpětné vazby, která mu má napomoci v další 

cestě vedoucí k sebepoznání, k získávání dalších vědomostí a dovedností a k rozvoji individuálních schopností tak, aby se v budouc-

nosti dokázal bez problémů uplatnit v profesním i praktickém životě.  

K tomu, aby se žák ochotně vzdělával, musí poznat smysl učení, to znamená vědět, k čemu získávané informace upotřebí, proč se má 

učit. Tomuto aspektu by proto měl být podřízen i celý proces vzdělávání – metody a formy práce, vzdělávací cíle, ale i formy hodnoce-

ní.  

Zjišťování žákových dovedností a vědomostí – výkon žáka – probíhá prostřednictvím různých forem (ústně, písemně) a s využitím 

různých nástrojů (vlastní prezentace, testy, písemné práce, řízené diskuse apod.). Výrazně je omezeno tzv. „zkoušení před tabulí“, 

naopak učitelé využívají efektivnější postupy při zjišťování úrovně žákovského výkonu.  

Vedle hodnocení žáka učitelem je v procesu hodnocení důležité i vlastní hodnocení žáka (sebehodnocení) a hodnocení žáků navzájem. 

Žáci se učí kriticky posuzovat výsledky vlastní práce i práce spolužáků na základě předem vytvořených kritérií. Učí se vhodným způ-

sobem sdělovat mínění o svém výkonu (sebereflexe žáka), popřípadě i o výkonu spolužáků (o kvalitách i nedostatcích) a tím jim záro-

veň pomáhají při dalším zlepšování výsledků. O svých výkonech diskutují, uvědomují si slabé i silné stránky své osobnosti a hledají 

vhodnou cestu k jejich zlepšení či využití. V rámci sebehodnocení a vzájemného hodnocení se žáci učí posuzovat nejen úroveň zvlád-

nutí předmětových dovedností, ale také dalších dovedností, jako např. spolupracovat, vyjadřovat se srozumitelně, řešit problémy, 

pomáhat druhým apod. – tzv. klíčových kompetencí.  

Vzdělávací výsledky žáků jsou průběžně projednávány s rodiči žáků, a to v rámci konzultací (učitel, rodič, žák), které se konají dvakrát 

do školního roku v období 1. a 3. čtvrtletí.  

6.1.1 Zásady hodnocení  

 Hodnocení není trestem a žák nesmí být trestán za chybu. Chyba se stává prostředkem k nápravě, k uvědomění si nedostatků, 

k dalšímu zlepšení, poznání, že se lze i „chybami učit“. Chyba je brána jako běžná součást procesu učení a žák se učí s chybou 

pracovat – hledat cesty k její eliminaci a postupnému odstranění či nápravě.  

 Hodnocení nevychází z porovnávání výsledků žáků mezi sebou, ale z posuzování vlastního pokroku každého žáka.  

 1 Převzato ze ŠVP ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka  

 Hodnocení zahrnuje i hodnocení portfolia žáka, kam jsou zakládány práce žáků (písemné práce, testy, výtvarné práce apod.), 

které dokumentují jeho rozvoj. Žák může s učitelem spolurozhodnout, jakou práci do portfolia založí.  

 Hodnocení se řídí tematickým plánem, který je povinnou součástí dokumentace všech pedagogů a vychází ze vzdělávacího 

obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů  

 Hodnocení probíhá podle předem určených pravidel (kritérií), s nimiž je žák seznámen a na nichž se po dohodě s vyučujícím 

podílí.  

 Hodnocení v daném vyučovacím předmětu je zaměřeno na žákův výkon, nikoliv na žákovo chování.  

 Hodnocení respektuje žákovy specifické vzdělávací potřeby.  

 Hodnocení žáka může být prováděno různými formami (slovní vyjádření ústní či písemné, známka či jiné grafické vyjádření), 

přičemž žák i rodič je obeznámen s tím, co obsah hodnocení znamená.  

 Hodnocení zahrnuje aspekt školního výstupu i příslušné klíčové kompetence, která je v hodnocené realitě rozvíjena.  

 Hodnocení na konci školního roku je výsledkem práce žáka ve vyučovacím předmětu po celý školní rok, proto hodnocení 

případné závěrečné práce, která není povinnou součástí vzdělávání, se stává pouze dílčím podkladem pro komplexní hodno-

cení žáka.  

 Hodnocení chování poskytuje výpověď o sociální interakci s vrstevníky, pedagogy i nepedagogickými pracovníky, je odra-

zem jeho jednání, způsobu komunikace a přístupu k ostatním.  

6.1.2 Způsob hodnocení  

 Známkou – klasifikačním stupněm.  

 Slovně – vyjádřením slovní škály: pracoval, pracoval úspěšně, nepracoval (viz čtvrtletní hodnocení).  

 Slovně – různé výroky zahrnující vhodné slovní sdělení o výkonu druhého i vlastním výkonu, vyzdvižení kladů a postihová-

ním nedostatků, návrhy vedoucí k nápravě.  

 Dopisem žákovi – na konci 1. ročníku obdrží žák „Dopis žákovi“, kde je podrobněji popsáno, jakých dovedností žák dosáhl 

a v jakých oblastech je nutná náprava. „Dopis žákovi“ má především úlohu motivace k dalšímu učení a vzdělávání.  
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6.1.3 Typy hodnocení  

 průběžné hodnocení – provádí se klasifikačním stupněm, slovně;  

 hodnocení v pololetí školního roku – provádí se klasifikačním stupněm;  

 hodnocení ve čtvrtletí – provádí se klasifikačním stupněm, v předmětech vycházejících z oblasti Umění a Kultura, Člověk 

a zdraví, Člověk a svět práce a Člověk a jeho svět slovně škálou pracoval, pracoval úspěšně, nepracoval;  

 hodnocení na konci školního roku – provádí se klasifikačním stupněm a dopisem žákovi (1. ročník);  

 výstupní hodnocení – provádí se slovně s využitím škály dané v mustru slovního hodnocení ZŠ a MŠ Praha – Slivenec. Vý-

chodiskem pro zpracování výstupního hodnocení je portfolio žáka, kde je kromě dosahování dovedností předmětově zamě-

řených dokládán i žákův pokrok v oblasti rozvíjení klíčových kompetencí. 

6.1.4 Předpoklady objektivního a úspěšného hodnocení 

Žák:  

 připravuje se na výuku podle předem daných pravidel;  

 respektuje předem stanovená kritéria pro hodnocení, případně se podílí na jejich vymezování;  

 vyjadřuje se k výsledkům své práce (sebehodnocení) – diskuze, komunitní kruhy;  

 navrhuje možnosti svého dalšího rozvoje, případně i naplánuje dílčí kroky a dodržuje je;  

 využívá možnost opravy – pokud se žákovi nezdaří výsledek (písemná práce, ústní projev apod.) má možnost po dohodě 

s vyučujícím opravit výsledek své práce.  

Učitel 

 nepřekvapuje zkoušením ani jinými formami zjišťování úrovně výsledků vzdělávání – sdělí žákům kdy a za co budou hodno-

ceni;  

 vymezí předem kritéria pro hodnocení žáků v rámci vyučovacího předmětu a ročníku, který vyučuje (součást tematického 

plánu);  

 vymezí nástroje, kterými bude zjišťovat dosaženou úroveň dílčích výstupů;  

 seznámí žáky s dostatečným předstihem s kritérii hodnocení, s časovým plánem hodnocení i s nástroji hodnocení (případně s 

nimi spolupracuje na jejich vytváření);  

 vyžaduje od žáků jejich sebehodnocení (vyjadřování s k vlastním výsledkům, hledání příčin neúspěchu a cesty vedoucí k ná-

pravě);  

 provádí záznamy průběžného hodnocení žáků (klasifikační stupeň, archivovaná práce, záznam ze sebehodnocení žáka) – 

portfolio žáka;  

 do známky z vyučovacího předmětu nezahrnuje oblast chování žáka.  

Hodnocení je rovnoměrně rozloženo v celém pololetí a nekumuluje se před jeho koncem. V jednom dni mohou žáci psát jen jednu 

písemnou práci v rozsahu větším, než 20 min. Za koordinaci písemných prací odpovídají třídní učitelé. Výsledné hodnocení na vy-

svědčení není průměrnou hodnotou známek získaných v průběhu pololetí, ale vyjadřuje dosaženou úroveň znalostí, dovedností 

a postojů žáka s přihlédnutím k jeho píli.  

6.2 Kritéria hodnocení 

6.2.1 Kritéria hodnocení prospěchu 

Ve výuce je kladen důraz na činnostní pojetí vzdělávacího procesu podporovaného různými formami práce (skupinová práce, práce ve 

dvojicích, individuální práce), přičemž v takovémto pojetí výuky jsou přítomny obě složky vzdělávání – složka vědomostní i doved-

nostní. Kritéria hodnocení prospěchu žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech proto zahrnují obě tyto složky, které se právě 

v činnostech velice dobře projevují (a také prokazují). Hodnocení žáka v ZŠ a MŠ Praha - Slivenec má komplexní charakter – učitel 

přihlíží jak k dovednostem, tak vědomostem žáka – žádnou ze složek nelze z hodnocení vyloučit či nadřadit jednu druhé. Při hodno-

cení prospěchu žáků na konci 1. a 2. stupně akceptujeme standardy základního vzdělávání. 

6.2.2 Kritéria hodnocení prospěchu žáka 

 rozsah znalostí a dovedností (úplnost, přesnost, trvalost zapamatovaných faktů, pojmů, definic, termínů, zákonitostí, vztahů, 

postupů),  

 hloubka porozumění (vlastní interpretace informací, postupů, návodů, její argumentační podpora, dokládání příklady, vysvět-

lování, zdůvodňování, zařazování do kontextu),  

 kvalita práce s informacemi (práce s různými informačními zdroji; vyhledávání, porovnávání, kombinování, třídění, využívání, 

kritické hodnocení, prezentace),  

 produktivita (plnění úkolů; pestrost, různorodost, včasnost, formální úroveň písemností a produktů; struktura a srozumitelnost 

vyjadřování),  
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 tvořivost (bohatost nápadů, originalita, překonávání stereotypu, uplatnění kombinace, propracování),  

 užívání získaných znalostí, dovedností, postojů (plnění praktických úkolů, řešení reálných problémů, formulování hypotéz, 

empirické ověřování, práce v projektech, tvořivost, navrhování řešení, rozvíjení myšlenek, podíl na činnosti týmu). 

6.2.3 Charakteristika stupňů hodnocení 

1 (výborně) - samostatný výkon bez chyb nebo jen s malými chybami, které neovlivnily celkový výsledek práce, originální, nápaditý 

přístup a řešení i s drobnými nedostatky. Rozsah znalostí 100 – 93 %, kladení otázek k věci, dovednost vyučovat druhé, rozvíjení téma-

tu, kritické posouzení, vytvoření originálu, vytvoření nové informační struktury, použití relevantních dat, hloubka sdělení, vysoká 

výpovědní hodnota výstupů, správnost použitých prostředků, řízení skupiny.  

2 (chvalitebně) - výkon s menšími chybami, je-li podstata věcně správná, nebo nápaditý přistup s menšími nepřesnostmi. Rozsah zna-

lostí 92 – 74 %, správná aplikace, uvedení hlavní myšlenky, většinou relevantní data, převaha vhodně použitých prostředků, dodržení 

tématu, věcná správnost výstupů, přínos pro skupinu.  

3 (dobře) - dílčí výkon, správná řešení spíše převažují nad chybami. Rozsah znalostí 73 – 51 %, vyjádření vlastními slovy, uvedení 

příkladu, vyhledání, přiřazení, neúplná data, nedokončené výstupy, formální nedostatky, podíl na práci skupiny.  

4 (dostatečně) - neúplný, nedokončený výkon. Rozsah znalostí 50 – 25 %, zopakování, označení, seřazení, převzetí, neúspěšný pokus, 

nesrozumitelné výstupy, irelevantní prostředky, žádný přínos pro skupinu.  

5 (nedostatečně) - rozsah znalostí 24 – 0 %, rezignace, lhostejnost, žádné výstupy, poškozování práce druhých.  

6.2.4 Charakteristika slovního vyjádření 

Pracoval úspěšně – aktivní, originální, nápaditý přístup k vyučovacímu předmětu, zřetelně projevovaný zájem, kladení otázek k věci, 

přispění k probíranému tématu vlastními prezentacemi, literaturou, faktickými poznámkami apod., výkon bez chyb nebo jen s malými 

chybami, které neovlivnily celkový výsledek práce, schopnost převzít odpovědnost za společnou práci, vést druhé, přijmout roli, ko-

munikovat s ostatními, přiznat chybu a hledat nápravu, výkon lze srovnat se známkou 1 - 2  

Pracoval - výkon s menším či větším výskytem chyb, které s pomocí učitele či spolužáka dokáže opravit, navrhovaná řešení nejsou 

zcela správná, výstupy práce postrádají systematičnost, úplnost, termín splnění předepsaných úkolů není vždy dodržen, přesto lze 

vysledovat udržitelný zájem a přístup k většině probíraných témat, ve skupině spíše pasivní, je ochotný přiznat svoji chybu, ale není 

aktivní při hledání nápravy, přijme svoji roli v pracovní skupině, ale již není aktivním při zpracování tématu, spíše se nechá vést, vý-

kon na hranici známek 2 - 3  

Nepracoval – převažuje nezájem o vyučovací předmět, neplnění zadaných úkolů, malá nebo žádná ochota spolupodílet se na společ-

ném úkolu, neplnění zadaných úkolů, výkon s výskytem chyb, které není schopen či ochoten opravit, malý rozsah znalostí, výkon na 

hranici 4 – 5  

 

Percentuální zastoupení činností ovlivňujících celkovou známku (slovní vyjádření) 

Požadavky Žák Vyjádření v % 

Příprava na výuku  dodržuje dohodnuté termíny 

 předá práci v požadované kvalitě 

15 % 

Práce v hodině  sleduje výuku, aktivně se jí účastní 

 přináší podněty do výuky 

 využívá svých schopností, dovedností a vědomostí při individuální i skupinové 
práci 

 hledá originální řešení 

 je schopen vést diskusi či přispět do diskuse věcně s využitím správné terminologie 

60 % 

Tematicky zaměřené 
úkoly (práce) 

 připraví sám nebo ve skupině prezentaci a odprezentuje ji 

 podle zadaných kritérií vypracuje referát 

 zpracuje dílčí část společného projektu 

15 % 

Vedení zápisu, portfolia  vede své zápisy přehledně a úplně 

 pracuje průběžně se svým portfoliem 

10 % 

Frekvence hodnocení koresponduje s časovou dotací předmětu v učebním plánu.  
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6.2.5 Kritéria hodnocení chování 

Podle uvedených kritérií se hodnotí chování žáka ve škole, v areálu školy a při všech akcích organizovaných školou. Při hodnocení se 

přihlíží k věku a rozumové vyspělosti žáka:  

 zdvořilost (oslovování, pozdrav, prosba, poděkování, omluva; uplatňování přednosti);  

 způsob komunikace (nemluví vulgárně, přihlásí se o slovo, neskáče do řeči, mluví věcně, zdrží se osobního útoku);  

 respekt k lidem (nevysmívá se druhému, neponižuje ho, nenapadá ho slovně ani fyzicky, bere na něj ohled, ocení jeho přínos, 

zapojí ho do činnosti);  

 čestnost (mluví pravdu, přizná chybu, nevymlouvá se, dodržuje dané slovo);  

 úcta k hodnotám (nepoškozuje cizí majetek, nepůjčuje si věci bez dovolení, zachází s věcmi šetrně a stanoveným způsobem);  

 plnění povinností (řádně dochází do školy, dodržuje stanovený čas, plní uložené úkoly, dodržuje organizační pokyny);  

 prosazování práv (upozorní na nebezpečné jednání ohrožující život, zdraví nebo práva druhých, ohradí se proti nespravedli-

vému jednání, zastane se slabšího, vyjádří se věcně a slušně k věcem, které se týkají jeho vzdělávání a života školy, uplatňuje 

demokratické principy v třídní nebo školní samosprávě).  

Při hodnocení chování na vysvědčení škola přihlíží k celkové úrovni chování žáka, uvědomění si pochybení a snaze o nápravu.  

6.2.5.1 Charakteristika stupňů hodnocení chování 

1 (velmi dobré) Žák dodržuje školní řád a vyhovuje kritériím hodnocení chování, po případném udělení výchovných opatření se jeho 

chování zlepší.  

2 (uspokojivé) Žák nedodržuje školní řád a jen zčásti vyhovuje kritériím hodnocení chování, přičemž zejména:  

 opakovaně nedbá předchozích výchovných opatření,  

 nebo často fyzicky napadá ostatní spolužáky,  

 nebo se v jeho jednání objevují náznaky šikany druhého,  

 nebo zničí školní majetek či majetek spolužáka, přičemž jako viník je usvědčen až na základě vyšetřování,  

 nebo má opakovaně neomluvenou absenci (více než 2 dny nebo 11 a více hodin),  

 nebo jeho chování má negativní vliv na ostatní děti.  

3 (neuspokojivé) Žák hrubě porušuje školní řád a nevyhovuje kritériím chování, přičemž zejména:  

 nedbá po udělení sníženého stupně z chování dalších výchovných opatření (platí i v případě, že snížený stupeň je mu udělen 

z nějakého důvodu již v průběhu daného pololetí, viz poslední odstavec),  

 nebo má dlouhodobě neomluvenou absenci (více než 20 hodin), nebo šikanuje spolužáka či spolužáky,  

 nebo úmyslně ublíží jinému žákovi s dočasnými nebo trvalými následky poškození zdraví, jeho chování ohrožuje bezpečnost 

druhých,  

 nebo distribuuje alkohol nebo drogy,  

 nebo úmyslně a soustavně ničí majetek školy nebo spolužáků,  

 nebo zcizí majetek školy nebo spolužáka a je usvědčen až na základě vyšetřování,  

 nebo vulgárně nebo fyzicky napadne zaměstnance školy,  

 nebo je nepřístupný výchovnému působení.  

V případě, že žák kdykoliv průběhu prvního či druhého pololetí naplní výše uvedená kritéria tak, že jeho chování může být ohodno-

ceno sníženým stupněm z chování, bude rodič nebo zákonný zástupce žáka s touto skutečností obeznámen s tím, že žák bude sníže-

ným stupněm z chování ohodnocen na konci daného pololetí. Hodnocení v pololetí a na konci školního roku má povahu sumativní - 

chování za každé pololetí je hodnoceno zvlášť.  

6.2.5.2 Výchovná opatření na podporu zlepšení kázně udělovaná v průběhu 1. a 2. pololetí 

Za porušování školního řádu nebo dílčí neplnění kritérií chování může být žákovi uděleno kdykoliv v průběhu prvního nebo druhého 

pololetí některé z níže uvedených výchovných opatření. Výchovná opatření jsou řazena a udělována podle závažnosti. To znamená, že 

žákovi např. nemůže být v průběhu pololetí, pokud se jeho chování nezlepší, uděleno po závažnějším opatření (např. ředitelské důtce) 

opatření méně závažné (například napomenutí pohovor žáka s rodičem a třídním učitelem) – netýká se poznámky či ústního napome-

nutí, to lze udělit v průběhu roku kdykoliv opakovaně. Písemné napomenutí a důtky se vždy zaznamenávají do žákovské knížky 

a sdělují se prokazatelným způsobem (na formuláři školy) rodičům žáka.  

Druhy opatření:  

zápis do žákovské knížky (poznámka) a ústní napomenutí  

uděluje se:  

 kdykoliv a neodkladně při drobné nekázni (vyrušování v právě probíhající hodině mluvením, občasným pokřikování, ne-

vhodné chováním o přestávkách apod.).  
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napomenutí třídního učitele (písemné)  

uděluje se v případě, že:  

 přetrvává drobná nekázeň, předchozí opatření nemělo nápravný účinek,  

 nebo žák má neomluvenou absenci (2 - 3 hodiny).  

důtka třídního učitele  

uděluje se v případě, že:  

 žák má neomluvenou absenci (1 vyučovací den nebo 4 – 6 hodin),  

 nebo písemné napomenutí nemělo nápravný účinek,  

 nebo žák dlouhodobě vyrušuje v hodinách a nadále se nevhodně chová o přestávkách.  

důtka ředitele školy  

uděluje se v případě, že:  

 žák má neomluvenou absenci (8 – 10 hodin),  

 nebo nerespektuje pokyny vyučujícího, nevhodně se chová ke spolužákům (slovně je uráží, občas je fyzicky napadá), opako-

vaně neplní zadané úkoly,  

 nebo úmyslně zničí majetek spolužáka či školy,  

 nebo důtka třídního učitele neměla nápravný účinek.  

V odůvodněných případech může učitel pozvat žáka a jeho rodiče (popř. zákonného zástupce) k projednání chování kdykoliv v prů-

běhu roku, pokud některé z uvedených opatření nemají zamýšlený nápravný účinek, zejména pak pokud žákovi hrozí důtka, snížený 

stupeň z chování, žák je podezřelý ze záškoláctví, distribuce alkoholu či drog, krádeží apod. 

 


