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2 Charakteristika školy  

2.1 Úplnost a velikost školy  

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 povrchem. 

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 zrekonstruovaném 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. V září 2013, byla mateřská škola 

slavnostně otevřena. Budova 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 bylo opraveno 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. 

V roce 2017 byla postavena nová tělocvična v pasivní budově. 



Naše zelená škola – domov myšlenek, poznání a kamarádů 

6 

V roce 2018 v rámci projektu z ESF vznikla odborná jazyková učebna, řešící nevyhovující prostory 

pro výuku cizích jazyků na naší škole. 

Školní rok 2019/2020 znamenal hned několik stavebních počinů. Vzhledem k narůstajícímu počtu 

předškolních dětí ve Slivenci, byla zřizovatelem realizována výstavba další budovy mateřské školy 

v ulici Frančíkova. Mateřskou školu Frančíkova mohou navštěvovat již dvouleté děti. Projekt z ESF 

„V souladu s přírodou ZŠ a MŠ Slivenec“, zaměřený na modernizaci učebny pro výuku jazyků, zajistil 

škole v pavilonové budově moderní novou učebnu pro výuku přírodovědných předmětů, vznikla 

multimediální odborná učebna přírodních věd. Pod taktovkou zřizovatele byla zrekonstruována a 

zmodernizována školní kuchyně a jídelna tak, aby její provoz odpovídal moderním požadavkům 

gastro provozu. Kapacita školní kuchyně se tak navýšila na 600 strávníků.  

 

Současnost školy 

Základní škola a mateřská škola Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 je úplná škola s 9 ročníky. 

V současné době ji navštěvuje téměř 440 žáků, škola tedy musela zažádat v loňském roce o navýšení 

kapacity na 450 žáků. Budovy a prostory školy jsou, vzhledem k počtu žáků, nedostatečné. Proto 

zřizovatel již v předloňském roce zahájil řešení rozšíření pavilonových budov o přístavbu. Zatím není 

realizována, ohledně přístavby probíhá soudní řízení, uskutečnila se pouze příprava – 

v pavilonových budovách jsou nová okna a sociální zařízení. Jako prozatímní náhradní řešení bude 

v tomto roce postavena, za budovou mateřské školy, kontejnerová budova se šesti třídami pro žáky 

1. stupně.  

V provozu je také školní družina se sedmi odděleními s kapacitou 180 žáků, i zde se kapacita 

navýšila.  

Mateřská škola, která je umístěna v novém pavilonu – pasivní budově má 4 třídy a kapacitu 112 

dětí. Třídy jsou odlišeny barevně. Odloučené pracoviště mateřské školy Frančíkova, má kapacitu 35 

dětí. Má 2 oddělení, která navštěvují nejmladší tříleté děti a děti od dokončeného druhého roku. 

Kapacita školní kuchyně a školní jídelny je 600 strávníků. 

2.2 Umístění školy  

Budovy školy se nacházejí v centru obce, nedaleko od budov městského úřadu, knihovny, kostela a 

parčíku s rybníkem. Před školou je zastávka autobusu, ze které je velmi dobré spojení při výjezdech 

žáků do centra Prahy, např. na divadelní představení, exkurze apod. V letošním roce bylo také 

posíleno tramvajové dopravní spojení, kdy tramvajová trasa byla prodloužena až do Holyně, odkud 

je možné dojít chůzí až ke škole. Škola leží též v dobré dochozí vzdálenosti od dětských hřišť a 

sportovišť v obci, která mohou být využívána k vycházkám tříd i oddělení školní družiny, výuce 

tělesné výchovy.  
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2.3 Charakteristika žáků  

ZŠ Slivenec je spádovou školou pro děti z oblasti Slivenec, Lochkov či Holyně, navštěvuje ji i několik 

dětí z Barrandova. Výrazným rysem skladby žactva je fakt, že žáci pocházejí z naprosto odlišných 

sociálních 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 speciálními vzdělávacími potřebami, kteří v rámci 

společného vzdělávání navštěvují běžné třídy. Škola zajišťuje žákům každý rok sedm asistenty 

pedagoga. Škola tedy naplňuje inkluzivní vzdělávání v pravém slova smyslu již několik let.  

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.   

2.4 Podmínky školy  

Materiální   

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Škola disponuje dvěma optickými 

dotykovými displeji, dvanácti interaktivními tabulemi, informačním panelem Amos Vision. 

V posledních dvou letech zřizovatel zajistil finanční prostředky na nákup nových stolní počítačů do 

tříd, z dotací na distanční výuku byly zakoupeny mikrofony, reproduktory a kamery pro distanční 

výuku, z projektu Šablony II byly pořízeny tablety pro žáky. Z prostředků Národního plánu obnovy 

škola zakoupila notebooky pro žáky do mobilní počítačové učebny, výukový software. Pro výuku 

nové informatiky, do které se naše škola zapojila již v letošním školním roce, jsou zajištěny robotické 

pomůcky VEX 1,2,3, VEX GO a VEX IQ.  

Odborná jazyková učebna je vybavena šestnácti stolními počítači, odborná přírodovědná učebna je 

vybavena jedenácti notebooky většího formátu a také moderními pomůckami PASCO pro výuku 

fyziky.  

Prostorové  

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

budovu se školní kuchyní a jídelnou a mateřskou školu. Součástí školních budov je také odloučené 
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pracoviště mateřská škola Frančíkova. V areálu školy je k dispozici hřiště s umělým povrchem, 

dětské hřiště, které využívá zejména školní družina a veřejnost, v prostoru za novými pavilony 

doskočiště, hřiště s umělým povrchem a multifunkční hřiště, které po dohodě s majitelem, škola 

může také využívat. 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 s ovocnými stromy, 

arboretem, hmyzí loučkou, záhony.  

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 umístěna hygienicky vyhovující 

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

stupně.  

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

ředitelky), 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, 

dvě oddělení školní družiny (pro nedostatek prostoru se však nacházejí ve školních třídách) 

i odborné učebny s kabinety: přírodních věd, výtvarné výchovy, hudební výchovy a taneční a 

pohybové výchovy. V přístavku navazujícím na pavilon A se nachází odborná jazyková učebna. 

Učebny jsou postupně vybavovány novým nábytkem a pomůckami. V přízemí je vybudován velký 

prostor pro šatnu, v němž má každý žák svoji skříňku. Školní pavilony mají vybudovaný bezbariérový 

přístup včetně bezbariérových hygienických zařízení.   

Mateřská škola je postavena coby pasivní budova. Má 4 třídy, které jsou barevně laděny a 

pojmenovány podle zvířátek. Jsou prostorné a světlé s dostatkem hraček, didaktických pomůcek. 

Má velkou přírodní zahradu, která je nejen pestrá, ale i plná možností pohybových her, včetně 

poznávacích aktivit. Odloučené pracoviště mateřské školy se nachází ve Frančíkově ulici a navštěvují 

je dvouleté a nejmladší tříleté děti.  

Školní hřiště má umělý povrch, je využíváno pro míčové hry i další sportovní a relaxační aktivity. Při 

hezkém počasí slouží pro oddych 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 aktivní vyžití ve volných chvílích mohou žáci 

využít tři pevně zabudované stoly pro stolní tenis, které se nacházejí na nádvoří školy.  

Budovy školy obklopuje rozsáhlá zahrada, která byla v předchozích letech revitalizována a stále se 

zvelebuje. 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 rozdělen na 3 části: 

rekreační, ekologicky pěstitelskou (postaven skleník, záhony, hmyzí loučka) a volnou – vhodnou pro 

hromadné akce se zálesáckým koutkem (ohniště, kmenové sedačky, jehličnany…). Rekreační část 
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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).   

Technické   

Areál školy je vytápěn plynem, v modrém pavilonu je využívána rekuperační jednotka s řízenou 

výměnou vzduchu. Budova MŠ a tělocvična jsou pasivní budovy, které kromě rekuperačních 

jednotek mají i další automatické jednotky např. na měření koncentrace oxidu uhličitého, EPS atd. 

V loňském a letošním roce škola posílila internetový signál, zmodernizovala wifi síť, počítačové 

vybavení využívají učitelé i žáci ve výuce.  

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   

• prevence rizikového chování   

• školní stravování   

• školní akce a projekty   
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2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace  

• obsah a průběh vzdělávání – mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče), plánování výuky, 

podpůrné výukové materiály, realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, strategie učení 

cizímu jazyku, rozvoj kompetencí k učení), školní vzdělávací program,  

• podmínky ke vzdělávání – bezpečnostní a hygienické, demografické (motivace žáků/dětí, 

postoje žáků/dětí ke škole), ekonomické, materiální, personální  

• podpora školy žákům/dětem – klima školy (interakce učitele a žáků klima učitelského 

sboru),  

• podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod.  - spolupráce s odbornými 

institucemi a zřizovatelem, - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče), systém podpory 

žákům/dětem, zohlednění individuálních potřeb žáků/dětí,  

• úroveň výsledků práce školy – kvalitativní a kvantitativní analýza,  

• vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků – organizační řízení školy, partnerství školy a externí vztahy, pedagogické řízení 

školy, profesionalita a rozvoj lidských zdrojů, strategické řízení,  

• výsledky vzdělávání žáků/dětí – hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí), klíčové 

kompetence, – motivace (motivace žáků), postoje (postoje žáků ke škole), úspěšnost 

absolventů, znalosti a dovednosti.  

2.5.3 Nástroje autoevaluace  

• analýza školní dokumentace  

• anketa pro rodiče, učitele, 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 dalšími institucemi  

Škola spolupracuje s institucemi:  

• místní a regionální instituce: Český červený kříž  
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• obec/město: spolupráce se zřizovatelem, knihovnou  

• 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  

• příspěvkové organizace: Univerzita Karlova, pedagogická fakulta  

• Domov seniorů SeneCura spolu s organizací Mezi námi o.p.s.  

• Fakulta životního prostředí UJEP – projekt Praha kvete  

• Pedagogická fakulta UK – praxe studentek 1. stupně ZŠ  

• EKOLAMP s.r.o. – sběrné místo pro sběr elektrozařízení  

• Via Lucis Praha o.p.s. – program Bezpečně na internetu pro pedagogy 

• Ekoškola – vzdělávací centrum TEREZA 

• Rodiče vítání – Řízení školy, Wolters Kluwer ČR 

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery  

Společné akce žáků a rodičů:  

• zahradní slavnost  

• 100 dnů prvňáčků  

• konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu  

• mimoškolní akce (výlety, exkurze)  

• projektové dny  

• třídní schůzky  

• vánoční/velikonoční jarmark 

Pravidelné školní akce:  

• zahradní slavnost  

• 100 dnů prvňáčků  

• sběr papíru  

• den otevřených dveří  

• divadlo  

• vánoční/velikonoční jarmark  

• absolventský ples  

• sezónní besídky  

• den dětí  

• Den Země  

• Za hezčí Slivenec a Holyni 
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2.8 Charakteristika pedagogického sboru  

Pedagogický sbor je smíšený a věkově vyvážený, tvoří jej vedení školy a učitelé včetně výchovného 

poradce, školního metodika prevence, asistentů pedagoga, vychovatelek školní družiny a 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. Proto klademe velký 

důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, 

pedagogika, moderní metody v didaktice předmětů, formativní hodnocení, projektová výuka, výuka 

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 

elektronického systému Edupage a využívání digitálních technologií a prezentační techniky ve 

vhodných případech i ve výuce žáků. Formy užívané k dalšímu vzdělávání jsou od dlouhodobého 

studia až po krátkodobé akreditované kurzy.   

2.9 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.  

Ekoškola  

Od školního roku 2008/2009 jsme zapojeni do projektu Ekoškola s cílem získat titul Ekoškola. 

V rámci tohoto mezinárodního programu 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 
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životního prostředí školy a jejího okolí. Projekt je zaměřen na 4 oblasti – odpady, energie, voda, 

prostředí školy. 

 

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu  

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), je prestižní vzdělávací program pro všechny ve věku 

14–24 let. Motivuje v osobním rozvoji, smysluplném trávení volného času a přináší klíčové 

dovednosti pro budoucí studium i kariéru. Tento tradiční program neformálního vzdělávání založila 

britská královská rodina a stále ho aktivně podporuje. Její členové pravidelně navštěvují slavnostní 

předávání cen v ČR.  

Program účastníkům dále přináší:  

• zlepšení emoční pohody  

• samostatnost a kreativitu  

• zlepšení fyzické kondice  

• zapojení se do dobrovolnictví a komunitního života  

• zvýšení zájmu o životní prostředí  

• zlepšení zaměstnatelnosti a finančního ohodnocení.  

Mladí lidé si určují sami, čemu se chtějí v oblastech DofE věnovat a stanovují si cíle, kterých chtějí 

dosáhnout. Kromě nezapomenutelných zážitků, získají absolventi také mezinárodní certifikát. Ten 

jim pomůže při přijímacím řízení na vysoké školy u nás i v zahraničí. Bude také zajímat budoucí 

zaměstnavatele, jako důkaz získaných dovedností (komunikace, práce v týmu, adaptabilita).  

2.10 Mezinárodní spolupráce  

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

• jazykový pobyt: Anglie, německy mluvící země  

• společné projekty se zahraničním subjektem: Noc s Andersenem, Mezinárodní cena vévody 

z Edinburghu 
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3 Charakteristika ŠVP  

3.1 Zaměření školy  

Vzdělávací program „Naše zelená škola – domov myšlenek, poznání a kamarádů“ tvoří tři základní 

pilíře: Jazyk a jazyková komunikace, Zdravá škola a ekologicky smýšlející škola, Komunitní škola. 

Charakteristiky těchto pilířů, vyjádřené prostřednictvím 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, pracujeme s interaktivními tabulemi, 

využíváme jazykovou učebnu, mobilní počítačovou učebnu.  

II. Zdravá škola a ekologicky smýšlející 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.   

• Do vzdělávání zařazujeme vyučování zaměřené mimo jiné na ochranu životního prostředí.   

• Klademe důraz na třídění odpadu (kontejnery na tříděný odpad umisťujeme ve všech 

chodbách budov, organizujeme sběr papíru jako jednorázové akce školy).   

• Organizujeme projektové dny zaměřené na problematiku životního prostředí (Za hezčí 

Slivenec a Holyni, Praha kvete)  

• Zapojení do projektu Cirkulární škola, sběrné místo elektrozařízení EKOLAMP  

III. Komunitní škola  

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

Filozofie komunitní školy je pro školu, nacházející se v městské části Praha – Slivenec, velmi vhodná. 

Komunitní škola je škola otevřená. Jejím posláním je vykonávat kvalitní funkci vzdělávací a 
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výchovnou s propojením na funkci komunitního, společenského, kulturního a volnočasového 

centra. Škola je otevřená žákům, rodičům, komunitě a zároveň žáky přirozeným způsobem do života 

komunity zapojuje. Je orientována na rozvoj měkkých dovedností, pro-sociálního jednání a 

posilování občanských 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 programem 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.   

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 cestu, čímž dochází k naplnění významu slova komunitní v pravém 

smyslu. Pro žáky je to důležitý inkluzivní a integrační moment.   

 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie  

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence 
k učení 

Nabízíme žákům různé způsoby osvojení si učiva (psané texty, videa, 
vyhledávání informací, zapojení praktických činností), konce hodin věnujeme 
sebehodnocení. Do výuky zařazujeme prvky činnostního učení s přímým 
dopadem na jejich uplatnění v praxi (pozorování, experimenty, výlet, 
projektová výuka, simulace, hraní rolí apod.), cílíme na vlastní zkušenost žáků. 
Využíváme práci s různými informačními zdroji, porovnáváme teorie s vlastní 
praxí, cílíme na vlastní zkušenost žáků. Podporujeme žáky s různým druhem 
nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet. Při výuce 
vyžadujeme používání správných termínů, pojmů a definic. Umožňujeme 
žákům zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde 
mají možnost prezentovat výsledky své práce.  

Kompetence 
k řešení 
problémů 

Vytváříme prostor pro navrhování různých řešení, směrujeme žáky k výběru 
nejvhodnějšího způsobu řešení problému. Umožňujeme žákům vytvářet 
hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, 
ověřit výsledek řešení, obhájit ho a zvážit jeho uplatnění v praxi.  

Kompetence 
komunikativní 

Umožňujeme žákům využívat získané znalosti ústně i písemně prezentovat 
(samostatná práce, projekty, prezentace, referáty, řízená diskuse, komunitní 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

kruh, tvořivé psaní, závěrečná práce). Vytváříme prostor pro vyjadřování žáků 
(diskuse, dialog, obhajoba názorů, argumentace, aktuální dění). Klademe důraz 
na týmovou práci a kooperativní vyučování. Rozvíjíme výstižné kultivované 
vyjadřování v samostatném i společném skupinovém projevu, logické 
uspořádání výpovědi, správnou argumentaci; podporujeme hledání podstaty 
sdělení/problému a rozvíjení činnosti shrnutí faktů.  

Kompetence 
sociální a 
personální 

Orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při 
učení. Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, vyžadujeme žákovské 
sebehodnocení a sebereflexi, hodnocení se navzájem. Umožňujeme žákům 
spolupodílet se na vytváření pravidel pro soužití ve škole (třídní pravidla, školní 
řád) a dohlížíme na jejich dodržování. Do výuky zařazujeme projekty, 
projektové dny, kooperativní vyučování. 

Kompetence 
občanské 

Dohlížíme na dodržování pravidel, respektování odlišností a názorů druhých. 
Volíme demokratické způsoby rozhodování (volba zástupců do školního 
parlamentu, demokratické hlasování). Do výuky zařazujeme akce, které 
motivují ke sportu, zdravému životnímu stylu, udržitelnému životnímu stylu 
(sportovní dny, Uklízíme Česko, příprava zdravé stravy). Učíme poskytování 
první pomoci v rozsahu adekvátním věku dítěte. Slavíme důležité státní svátky, 
významné dny, výročí.  

Kompetence 
pracovní 

Dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti práce. Různými formami (exkurze, 
film, beseda, výlet apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi, cíleně 
ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a 
o volbě vhodného dalšího studia.  

Kompetence 
digitální 

Umožňujeme žákům vyhledávání a zpracování informací v digitální podobě 
s důrazem na ověření pravdivosti. Seznamujeme žáky s možným ohrožením 
bezpečnosti zařízení i dat a o negativním dopadu na fyzické i duševní zdraví. Se 
žáky komunikujeme prostřednictvím digitálních aplikací a služeb (on – line 
výuka, školní informační systém, e-mail apod.). Do výuky zařazujeme úkoly, 
které žáci zpracují jako videohovor, textový dokument, vypracují prezentaci 
apod.  

    

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.  Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. 
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Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Mezi PO patří i individuální vzdělávací plán (IVP). 

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 individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory 

vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího 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.)  

Mezi podpůrná opatření poskytovaná ve vyučování nabízíme žákům i pravidelné a systematické 

doučování ve škole. Je však nutná i podpora přípravy na školu v rodině.  

 

Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole  

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

Východiskem pro poskytování PO 1. stupně je pro pedagogy pozorování v hodině, prověřování 

dovedností a znalostí žáka a reflexe jeho výsledků, analýza činnosti žáka, domácí přípravy, rozhovor 

(se žákem nebo zákonným zástupcem žáka).  

V PLPP popíšeme obtíže a speciální vzdělávací potřeby žáka, navrhneme vhodné metody výuky, 

případně upravujeme obsah vzdělávání, organizaci výuky, způsob hodnocení apod.  PLPP průběžně 

aktualizujeme v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka a vyhodnocujeme, zda PO 

vedou k naplnění stanovených 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.  

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

Východiskem pro poskytování těchto PO je spolupráce se ŠPZ. Se ŠPZ se domlouváme na 

možnostech používání doporučených kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních 

učebních pomůcek. ŠPZ doporučí přednostně ty pomůcky, kterými již škola disponuje, pokud tím 

bude naplněn účel podpůrného opatření. Se ŠPZ také konzultujeme možnost využití personálních a 

dalších materiálních podmínek školy vytvořených v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 

jiným žákům školy.  

PO poskytujeme co nejdříve po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a udělení 

písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka. Zvolíme vhodné metody výuky, 
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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. 

PO průběžně vyhodnocujeme. Shledáme-li, že poskytovaná PO jsou nevyhovující, doporučíme 

žákovi a jeho zákonnému zástupci pomoc školského poradenského zařízení.  

IVP škola zpracovává na základě žádosti zákonného zástupce žáka a doporučení školského 

poradenského zařízení. 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.  

Pro úspěšné vzdělávání žáků s PO zabezpečujeme realizaci všech PO, formativní hodnocení, 

spolupráci s odborníky a zákonnými zástupci, individualizaci výuky.  

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných  

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky 

vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, 

uměleckých nebo sociálních dovednostech.  

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, manuálních, uměleckých nebo 

sociálních dovednostech.  

Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské 

zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává.  

Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího 

plánu (IVP), který vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů 

psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka.  

IVP 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.  

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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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 programem nebo umožnit 

účast na výuce ve vyšším ročníku.  

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

3.5 Začlenění průřezových témat  

Průřezové 
téma/Tematický okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností 
poznávání 

HV, 
Tvoř, 

PV  

HV, 
Tvoř, 

PV  

HV, 
PV  

ČJ, M, 
HV  

ČJ, M, 
HV  

ČJ, M, Fy, 
Př, HV, 
VV, PP 

ČJ, M, 
Fy, HV, 

VV  

ČJ, M, 
Fy, HV  

ČJ, M, 
Fy, HV  

Sebepoznání a 
sebepojetí 

ČJ, 
ČaJS, 

TV, PV 

TV, PV Tvoř, 
PV 

TV  TV  TV, EV TV, PP VkOZ, 
Př, TV  

TV 

Seberegulace a 
sebeorganizace 

PV PV TV, PV  ČaS, 
ČaP, 
TV  

ČaS  ČJ, ZG  ČJ  Př   

Psychohygiena  ČaJS      VkOZ, Př, 
EV 

 VkOZ  

Kreativita  HV, 
Tvoř, 

PV 

Tvoř, 
PV 

 Tvoř HV, VV, 
EV  

HV, VV, 
ZG  

VkOZ, 
HV, VV  

Př, HV  

Poznávání lidí ČaJS  ČaJS, 
PV  

PV   AJ  Z   VkOZ   

Mezilidské vztahy ČaJS, 
PV  

ČJ, 
ČaJS, 

PV  

PV     VkOZ, 
TV, ZG  

TV  VkOZ, 
TV  

TV  

Komunikace ČJ, AJ, 
PV  

ČJ, AJ, 
PV  

ČJ, PV  ČJ, AJ  ČJ, AJ, 
Tvoř  

ČJ, AJ, 
NJ, VkOZ, 

Fy, VV, 
TV, ZG, 

EV 

ČJ, TV, 
ZG  

ČJ, NJ, 
VkOZ, 
Fy, VV, 

TV  

ČJ, NJ, 
Fy, Př, 

TV  
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Průřezové 
téma/Tematický okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

Kooperace a 
kompetice 

PV  PV  TV, PV  M, TV  M, TV  Př, TV, 
ZG  

Fy, Př, 
TV, ZG  

VkOZ, 
Př, VV, 

TV  

Př, TV  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

 ČaJS, 
PV  

ČaJS, 
PV  

M  M  M, ZG  M, ZG  M, 
VkOZ, Př  

M, Př  

Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

ČJ, TV  ČJ, TV, 
PV  

PV  ČJ  ČJ  VkOZ  PP  AJ, 
VkOZ, Př  

Př  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a 
škola 

ČaJS  ČaJS  ČaJS   AJ, ČaP  D, VkOZ  D  D  D  

Občan, občanská 
společnost a stát 

ČaJS  ČaJS  ČaJS  ČaS, 
ČaP  

ČaP  D, VkOZ  D  D  D  

Formy participace 
občanů v politickém 
životě 

   ČaJS     D, VkOZ  D  D  D  

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

    ČaS  ČaS  D, VkOZ  D  D  D  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás 
zajímá 

ČJ, 
Tvoř  

ČJ, M  M  Tvoř  AJ, Tvoř  AJ, D, VV  ČJ, AJ, 
D, VkOZ  

ČJ, AJ, 
NJ, D, Z  

ČJ, AJ, 
NJ, D, 

VkOZ, Z  

Objevujeme Evropu a 
svět 

ČaJS  ČaJS   M  M, ČaS  ČJ, D, Z, 
ZG 

ČJ, NJ, 
D, 

VkOZ, 
ZG  

ČJ, D, Př, 
Z  

ČJ, D, 
VkOZ, 
Př, Z  

Jsme Evropané    ČJ     D  NJ, D, 
VkOZ  

D, Z  D, VkOZ  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference ČJ, 
ČaJS  

ČJ   Tvoř   ČJ, VkOZ, 
ZG  

ČJ, ZG  ČJ  ČJ  

Lidské vztahy ČaJS  ČJ  ČJ  AJ   VkOZ, TV  TV  ČJ, Př, 
TV  

 

Etnický původ  ČaJS      VkOZ      

Multikulturalita ČaJS     ČJ  ČJ, AJ  ČJ, VkOZ  ČJ  AJ  AJ, NJ  

Princip sociálního 
smíru a solidarity 

      ČS  VOZ      

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy ČaJS  ČaJS  ČaJS  ČaS, 
ČaP  

ČaS, 
ČaP  

Př, Z  Př  CH  Př  

Základní podmínky 
života 

ČaJS  ČaJS  ČaJS  ČaP  ČaP  Fy, Př, Z   CH  Fy, CH  
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Průřezové 
téma/Tematický okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 

ČaJS  ČaJS  ČaJS   ČaP  VkOZ, Z, 
EV  

 Fy, Př  VkOZ, 
CH, Př, 

Z  

Vztah člověka k 
prostředí 

M  ČJ, M  M, 
ČaJS  

ČaS, 
ČaP  

ČaS  VkOZ, Z, 
TV, EV  

Př, TV  Fy, TV  VkOZ, 
TV  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

   ČJ     EV  VkOZ   ND  

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality 

   ČJ     ČJ  ČJ, 
VkOZ  

ČJ  ND  

Stavba mediálních 
sdělení 

    ČJ  ČJ   VkOZ   ND  

Vnímání autora 
mediálních sdělení 

    ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ, ND  

Fungování a vliv médií 
ve společnosti 

    ČJ  ČJ  ČJ  ČJ, 
VkOZ  

ČJ  ČJ, ND  

Tvorba mediálního 
sdělení 

   ČJ     ČJ  ČJ  ČJ  ČJ, ND  

Práce v realizačním 
týmu 

    Tvoř  Tvoř  TV  TV  TV  ND, TV  
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3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:  

Zkratka Název předmětu 

AJ Anglický jazyk 

CH Chemie 

ČaJS Člověk a jeho svět 

ČaP Člověk a příroda 

ČaS Člověk a společnost 

ČJ Český jazyk a literatura 

D Dějepis 

EV Etická výchova 

Fy Fyzika 

HV Hudební výchova 

M Matematika 

ND Novinářská dílna 

NJ Německý jazyk 

Př Přírodopis 

PV Pohybová výchova 

TV Tělesná výchova 

Tvoř Tvořivost 

VkOZ Výchova k občanství a ke zdraví 

VV Výtvarná výchova 

Z Zeměpis 

ZG Základy gastronomie 
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4 Učební plán  

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+2 6+1 5+2 33+5 5 4 3+1 3+1 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 

Informatika Informatika     1 1 2 1 1 1 1 4 

Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 2 2 3    7        

Člověk a společnost     1 2 3        

Člověk a příroda     1+1 2 3+1        

Člověk a společnost Dějepis         2 2 2 2 8 

Výchova k občanství a ke 
zdraví 

        1 1 2 1+1 5+1 

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 
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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 

Zeměpis         2 2 1+1 1 6+1 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 

Tvořivost 2 2 2 2 2 10        

Výtvarná výchova         2 1+1 1 1 5+1 

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

Pohybová výchova 0+1 0+1 0+1 0+1 0+1 0+5        

Člověk a svět práce Základy gastronomie         1 1    2 

Doplňující vzdělávací 
obory 

Etická výchova         0+1     0+1 

Celkem hodin 21 22 24 25 26 102+16 30 30 31 31 104+18 

    

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu  

Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně 

Český jazyk je posílen 5 hodinami z disponibilní časové dotace (2 hodiny ve 3. ročníku, 1 hodina ve 4. ročníku a 2 hodiny v 5. 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). 

Člověk a jeho svět je předmětem integrovaným, zahrnuje vzdělávací obsah oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce (Pěstitelské práce a Příprava 
pokrmů). 
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Člověk a příroda je předmětem navazujícím na předmět Člověk a jeho svět, integruje vzdělávací obsah oblasti Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody, 
Člověk a jeho zdraví) a Člověk a svět práce (Pěstitelské práce a Příprava pokrmů). Předmět je posílen 1 hodinou z disponibilní časové dotace (4. ročník). 

Člověk a společnost je předmětem navazujícím na předmět Člověk a jeho svět, rozšiřuje znalosti vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět (Místo, kde 
žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas). 

Člověk a jeho svět, Člověk a příroda a Člověk a společnost tvoří výukový blok, který využívá 11 hodin ze vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a 2 hodiny 
ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. 

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). 

Pohybová výchova je posílena 5 hodinami z disponibilní časové dotace (po jedné hodině v 1. – 5. ročníku), v 1. – 3. ročníku realizuje vzdělávací obsah 
doplňujícího vzdělávacího oboru Taneční a pohybová výchova a ve 4. a 5. ročníku realizuje obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví (Tělesná výchova a 
Zdravotní tělesná výchova). 

  

Poznámky k učebnímu plánu 2. stupně 

Český jazyk je posílen 2 hodinami z disponibilní časové dotace (po jedné hodině v 8. 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 – 2 hodiny), 
Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví – 2 hodiny) a Člověk a svět práce (Svět práce – 1 hodina). Předmět je posílen 1 hodinou z disponibilní časové dotace (9. 
ročník). 

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). 
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Zeměpis je posílen 1 hodinou z disponibilní časové dotace (8. ročník). 

Výtvarná výchova je posílena 1 hodinou z disponibilní časové dotace (7. ročník). 

Etická výchova je vyučována v6. ročníku v celkové dotaci 1 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 čerpají celkové 2 hodiny z oblasti Člověka svět práce (Příprava pokrmů). Předmět je vyučován jednou za 14 dní ve 
dvouhodinových blocích. 

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). 
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5 Učební osnovy  

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 8 7 7 5 4 4 4 55 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Český jazyk a literatura 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Český jazyk na 1.  a 2. stupni v sobě spojuje složku jazykovou, komunikačně slohovou a literární (čtení a 
psaní), směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě. Žáci si 
osvojují a rozvíjí čtenářské schopnosti a dovednosti a vyhledávají různé zdroje informací ze slovníků, 
encyklopedií, katalogů apod., rozvíjí u žáků kultivovaný písemný a ústní projev. Dále se žáci učí využívat 
různých zdrojů informací pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání 
i sebevzdělání.  Žáci se učí vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků. Žáci se učí porozumět 
různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznat záměr autora a vystihnout hlavní 
myšlenky. 

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

Na 1. stupni se Český jazyk a literatura v 1., 2.a 3. ročníku vyučuje 8 hodin týdně, ve 4. a 5. ročníku 7 hodin 
týdně.  
Na 2. stupni se vyučuje v 6. ročníku 5 hodin týdně a v 7. až 9. ročníku 4 hodiny týdně. 

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: 
Nabízíme žákům různé způsoby osvojení si učiva (psané texty, videa, vyhledávání informací, zapojení 
praktických činností), konce hodin věnujeme sebehodnocení. 
Do výuky zařazujeme prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění v praxi (pozorování, 
výlet, projektová výuka, simulace, hraní rolí apod.), cílíme na vlastní zkušenost žáků. 
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Název předmětu Český jazyk a literatura 

Využíváme práci s různými informačními zdroji, porovnáváme teorie s vlastní praxí, cílíme na vlastní 
zkušenost žáků. 
Podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet. 
Při výuce vyžadujeme používání správných termínů, pojmů a definic. 
Umožňujeme žákům zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají možnost 
prezentovat výsledky své práce.  

Kompetence k řešení problémů: 
Vytváříme prostor pro navrhování různých řešení, směrujeme žáky k výběru nejvhodnějšího způsobu řešení 
problému.  
Umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, obhájit ho a zvážit 
jeho uplatnění v praxi. 

Kompetence komunikativní: 
Umožňujeme žákům využívat získané znalosti ústně i písemně prezentovat (samostatná práce, projekty, 
prezentace, referáty, řízená diskuse, komunitní kruh, tvořivé psaní, závěrečná práce).  
Vytváříme prostor pro vyjadřování žáků (diskuse, dialog, obhajoba názorů, argumentace, aktuální dění).  
Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování.  
Rozvíjíme výstižné kultivované vyjadřování v samostatném i společném skupinovém projevu, logické 
uspořádání výpovědi, správnou argumentaci; podporujeme hledání podstaty sdělení/problému a rozvíjení 
činnosti shrnutí faktů. 

Kompetence sociální a personální: 
Orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.  
Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, vyžadujeme žákovské sebehodnocení a sebereflexi, hodnocení se 
navzájem.  
Umožňujeme žákům spolupodílet se na vytváření pravidel pro soužití ve škole (třídní pravidla, školní řád) a 
dohlížíme na jejich dodržování.  
Do výuky zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování.  

Kompetence občanské: 
Dohlížíme na dodržování pravidel, respektování odlišností a názorů druhých.  
Volíme demokratické způsoby rozhodování (volba zástupců do školního parlamentu, demokratické 
hlasování).  
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Název předmětu Český jazyk a literatura 

Do výuky zařazujeme akce, které motivují ke sportu, zdravému životnímu stylu, udržitelnému životnímu 
stylu (sportovní dny, Uklízíme Česko, příprava zdravé stravy).  
Učíme poskytování první pomoci v rozsahu adekvátním věku dítěte.  
Slavíme důležité státní svátky, významné dny, výročí. 

Kompetence pracovní: 
Dbáme na dodržování pravidel. 
Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi, cíleně ujasňujeme 
představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.  

Kompetence digitální: 
Umožňujeme žákům vyhledávání a zpracování informací v digitální podobě s důrazem na ověření 
pravdivosti.  
Seznamujeme žáky s možným ohrožením bezpečnosti zařízení i dat a o negativním dopadu na fyzické i 
duševní zdraví.  
Se žáky komunikujeme prostřednictvím digitálních aplikací a služeb (on – line výuka, školní informační 
systém, e-mail apod.).  
Do výuky zařazujeme úkoly, které žáci zpracují jako videohovor, textový dokument, vypracují prezentaci 
apod 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení žáků 

    

Český jazyk a literatura 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence digitální 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

čte plynule slova čtení písmen slabik a slov 
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Český jazyk a literatura 1. ročník  

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

rozumí základním pokynům učitele komunikační situace – pozdrav, oslovení, omluva, 
prosba 

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

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

srozumitelně vyslovuje artikulační cvičení 

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

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí 
tempo řeči 

přednes, vyprávění, dramatizace 

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

v mluveném projevu odlišuje délku samohlásek, 
zvukově rozlišuje hlásky 

nácvik správného tempa a frázování řeči 

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

v mluveném projevu užívá slova opačného významu a 
zdrobněliny 

rytmická říkadla, rozpočítadla, básničky, poslech 

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

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 
(správný úchop tužky, správné držení těla) 

cvičení správného dýchání a posazení hlasu 

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

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

nácvik plynulého psacího projevu, nácvik 
sebekontroly 
odstraňování individuálních nedostatků v písemném 
projevu 

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení 

opíše i přepíše věcně správně jednoduché sdělení nácvik plynulého psacího pohybu, nácvik 
sebekontroly 

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

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti vyprávění, volná reprodukce, přednes 

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

odlišuje délku samohlásek, zvukově rozlišuje hlásky nácvik správného tempa 

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

tvoří slova opačného významu a zdrobněliny rytmická říkadla, rozpočítadla, básničky, poslech 

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného 
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost 

porovnává a třídí jednoduchá slova podle významu slovní zásoba, význam slov 
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Český jazyk a literatura 1. ročník  

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru rozlišuje význam slov 
chápe význam slov 

komunikační situace – pozdrav, oslovení, omluva, 
prosba, naslouchání 

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

v mluveném projevu užívá smysluplná slova slovní zásoba, význam slov 

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

skládá slova do smysluplných vět 
tvoří smysluplné krátké věty 

vyprávění 
rozvoj fonematického sluchu 

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i 
zvukové prostředky 

rozpozná začátek a konec věty, vnímá intonaci z 
poslechu, rozezná znaménka za větou 

tvoření slov a vět 

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

odůvodňuje velká písmena na začátku věty a v typických 
případech vlastních jmen 

velká písmena na začátku věty a v typických 
případech vlastních jmen 

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

čte texty přiměřené věku zážitkové čtení a naslouchání 
poslech literárních textů 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu vyjadřuje své pocity po poslechu čteného textu 
dokáže popsat charakteristické vlastnosti osob, zvířat a 
věcí  
pracuje s interaktivní tabulí, zvládá on-line výuku  

vyprávění, ilustrace, výtvarný doprovod, dramatizace 
srovnávání, porovnávání, přiřazování 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu vyjadřuje své pocity z textu čteného učitelem zážitkové čtení a naslouchání 
poslech literárních textů 

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

pozná pohádku, hádanku, říkanku, rozpočítadlo tvořivé činnosti s literárním textem 

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

pracuje s jednoduchým literárním textem podle svých 
schopností 

dramatizace, vlastní výtvarný doprovod 
základní literární pojmy – literární druhy a žánry: 
rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, 
bajka, čtenář, divadelní představení, rým 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 
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Český jazyk a literatura 1. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Kulturní diference 

 

Český jazyk a literatura 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence digitální 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

čte plynule věty, dokáže odpovědět na jednoduché 
otázky k textu 

naslouchání, reprodukce textu 

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

rozumí pokynům komunikační situace – pozdrav, oslovení, omluva, 
prosba; dialog s partnerem; naslouchání 

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

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

srozumitelně vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 
nedbalou výslovnost 

tempo a frázování řeči 

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

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí 
tempo řeči 

přednes, volná reprodukce, vyprávění, dramatizace 

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

volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči 
v běžných školních situacích 

mluvený projev 
tempo a frázování řeči 

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

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 
(sklon, dodržování řádků) 

správné dýchání a posazení hlasu při mluveném 
projevu 
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Český jazyk a literatura 2. ročník  

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

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje 
písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev, 
dělí správně slova na slabiky v písemném projevu 

sebekontrola 

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení 

píše věcně správně jednoduchá sdělení komunikační situace – pozdrav, oslovení, omluva, 
prosba, naslouchání 

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

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví 
podle nich jednoduchý příběh 

vyprávění, volná reprodukce, přednes, dramatizace 

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

rozlišuje zvukovou a grafickou stavbu slova a členění slova 

na hlásky 

zvuková a grafická stavba slova 

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

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

slova opačného významu, slova významem souřadná, 
podřazená a nadřazená 

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného 
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost 

porovnává a třídí slova podle významu slovní zásoba a tvoření slov, slova jednoznačná a 
mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma; 
stavba slova 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru rozlišuje podstatná jména, sloves a spojky v základním 
tvaru 
rozlišuje podstatná jména, slovesa a spojky 
popíše charakteristické vlastnosti osob, zvířat a věcí  
pracuje s interaktivní tabulí, zvládá on-line výuku a 
základy práce s PC, vyhledává informace, předchází 
situacím ohrožujícím bezpečnost svoji i zařízení  

pozorné čtení, čtení s porozuměním, základní dělení 
slovních druhů 
srovnávání, porovnávání, přiřazování 

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

užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary slovní zásoba, význam slov 

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

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými 
spojkami a jinými spojovacími výrazy, rozezná spojovací 
výraz 

vyprávění 
tempo a frázování řeči 
spojovací výraz 
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Český jazyk a literatura 2. ročník  

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i 
zvukové prostředky 

rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího skladba, věta jednoduchá a souvětí, druhy vět 

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

odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých 
souhláskách, dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě, velká 
písmena na začátku věty a v typických případech 
vlastních jmen 

i/y po tvrdých a měkkých souhláskách; dě, tě, ně; ú/ů; 
bě, pě, vě, mě; velká písmena na začátku věty a 
v typických případech vlastních jmen 

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

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

zážitkové čtení a naslouchání 
tvořivé činnosti s literárním textem – přednes 
vhodných literárních textů, volná reprodukce 
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, 
vlastní výtvarný doprovod 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu vyjadřuje své pocity z přečteného textu, čte s 
porozuměním, orientuje se v textu 

vyprávění, ilustrace, výtvarný doprovod, dramatizace, 
srovnávání 
zážitkové čtení a naslouchání 
poslech literárních textů 

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

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

tvořivé činnosti s literárním textem – přednes 
vhodných literárních textů, volná reprodukce 
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, 
vlastní výtvarný doprovod 

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

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

základní literární pojmy – rozpočitadlo, hádanka, 
říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, 
básník, kniha, čtenář; divadelní představení; verš, rým, 
přirovnání 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Kulturní diference 



Naše zelená škola – domov myšlenek, poznání a kamarádů 

35 

Český jazyk a literatura 2. ročník  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 

 

Český jazyk a literatura 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence sociální a personální 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence digitální 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu 
a náročnosti 

čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, 
plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné 
čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, 
klíčová slova) 

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

respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 
porozumí písemným nebo mluveným pokynům 
přiměřené složitosti 

komunikační žánry – pozdrav, oslovení, omluva, 
prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog 
na základě obrazového materiálu; základní 
komunikační pravidla, mimojazykové prostředky řeči 

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

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

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 
nedbalou výslovnost 

mluvený projev – základy techniky mluveného 
projevu, vyjadřování závislé na komunikační situaci; 
komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, 
prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog 
na základě obrazového materiálu; základní 
komunikační pravidla, mimojazykové prostředky řeči 

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

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči 

mluvený projev – základy techniky mluveného 
projevu, vyjadřování závislé na komunikační situaci; 
komunikační žánry, dialog na základě obrazového 
materiálu; základní komunikační pravidla 
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Český jazyk a literatura 3. ročník  

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

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

naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, 
vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání 
(pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené, 
reagovat otázkami) 

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

na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev vypravování, popis zážitků, naslouchání 

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

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 
(úprava sešitu) 

písemný projev – základní hygienické návyky; technika 
psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, 
formální úprava textu); žánry písemného projevu: 
adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka; 
zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, 
popis; jednoduché tiskopisy 

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

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

písemný projev – technika psaní (úhledný, čitelný a 
přehledný písemný projev, formální úprava textu); 
žánry písemného projevu, vypravování 

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení 

píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení komunikační situace – pozdrav, oslovení, omluva, 
prosba, žádost 

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

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví 
podle nich jednoduchý strukturovaný příběh 

vyprávění, volná reprodukce, přednes, dramatizace, 
tvorba komiksů 

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

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova 
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 

tempo a frázování řeči, sluchové rozlišení hlásek, 
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových 
skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, 
přízvuk) 

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

porovnává významy slov, zvláště slova opačného 
významu a slova významem souřadná, nadřazená a 
podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná 

slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a 
mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma; 
stavba slova (kořen, část předponová a příponová, 
koncovka) 

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného 
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost 

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

slovní zásoba a tvoření slov, slova jednoznačná a 
mnohoznačná, slovní druhy 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru rozlišuje slovní druhy v základním tvaru tvarosloví – slovní druhy, tvary slov 

slovní druhy, tvary slov 
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Český jazyk a literatura 3. ročník  

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

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

slovní druhy (ohebné/neohebné), tvary slov 

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

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými 
spojkami a jinými spojovacími výrazy 
spojuje věty do souvětí vhodnými spojkami a jinými 
spojovacími výrazy 
dokáže popsat charakteristické vlastnosti osob, zvířat a 
věcí s rozvinutější slovní zásobou 

věta jednoduchá a souvětí 
skladba – věta jednoduchá a souvětí, základní 
skladební dvojice 
slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam 
slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, 
synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, část 
předponová a příponová, koncovka) 
tvarosloví – slovní druhy, tvary slov 

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i 
zvukové prostředky 

rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k 
jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové 
prostředky 

skladba věta jednoduchá a souvětí, druhy vět, 
dramatizace, rozhovor 

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

odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých 
souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně; ú/ů; bě, pě, vě, mě – 
mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty 
a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a 
místních pojmenování 

lexikální pravopis, základy morfologického a 
syntaktického pravopisu, vlastní/obecná jména 

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

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

tvořivé činnosti s literárním textem – přednes 
vhodných literárních textů, volná reprodukce 
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu vyjadřuje své pocity z přečteného textu čtení, naslouchání a reprodukce textu 

tvořivé činnosti s literárním textem – přednes 
vhodných literárních textů, volná reprodukce 
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, 
vlastní výtvarný doprovod 

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

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

literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, 
říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, 
básník, verš, rým, přirovnání 
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Český jazyk a literatura 3. ročník  

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

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

základní literární pojmy – rozpočitadlo, hádanka, 
říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, 
básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec, 
režisér; verš, rým, přirovnání, slohová cvičení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Lidské vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Jsme Evropané 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Tvorba mediálního sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

    

Český jazyk a literatura 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence digitální 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu 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 příčinné souvislosti 

vyprávění, popis 
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Český jazyk a literatura 4. ročník  

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

čtení s porozuměním, výpisky 

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

dokáže vést rozhovor, uplatnit se v diskusi, naslouchat, 
vyjádřit vzkaz na záznamník, dodržuje pravidla, 
komunikace v různých prostředích a pravidla 
bezpečnosti na internetu, vhodně se zapojí do hovoru, 
udrží a ukončí jej 

mluvené projevy, naslouchání, elektronická 
komunikace (internet), vzkaz na záznamníku 

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

rozpozná za pomoci učitele v mediálních produktech 
(zejména 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 jednoduché 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, dotazník, 
přihláška 

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové 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, popíše svůj pokoj, členy 
rodiny, jednoduchý pracovní postup 

vypravování, popis 

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, 
předponovou a koncovku 

v jednoduchých případech rozliší kořen slova, část 
předponovou a příponovou, gramaticky zaznamená 
stavbu slova podle instrukcí učitele, rozpozná a správně 
napíše předponu a předložku, zvládá jejich pravopis, 

stavba slova – popis předložek a předpon, pravopis 
přípon 
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Český jazyk a literatura 4. ročník  

píše správně i/y v kořeni začíná psát i/y a v příponách 
podstatných jmen a zakončeních sloves 

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov 
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném 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 spisovných 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 
potřeby projevu je obměňuje 

užívá ve svém projevu vhodných spojovacích výraz a 
obměňuje je podle pokynů učitele 

spojovací výrazy 

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

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

vyjmenovaná slova 

ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického 
pravopisu 

píše správně interpunkční čárky v jednoduchých 
souvětích, začíná psát i/y a v koncovkách podstatných 
jmen 

shoda přísudku s podmětem 

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

zážitkové čtení, interpretace literárního textu 
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Český jazyk a literatura 4. ročník  

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, 
encyklopedické 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 
používá elementární literární pojmy 

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

rozbor literárního textu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Multikulturalita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Fungování a vliv médií ve společnosti 

    

Český jazyk a literatura 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence k učení 

• Kompetence občanské 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Český jazyk a literatura 5. ročník  

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

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i 
nahlas 

čtení s porozuměním 

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

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

orientace v textu, poznámky a výpisky 

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

posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení celistvost a soudržnost textu 

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

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

klíčová slova 

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

vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá 
vzkaz na záznamníku 

mluvené projevy, konflikt, omluva 

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

rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě čtení a naslouchání s porozuměním, reklama 

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

volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle 
svého komunikačního záměru 

mluvené projevy (mimojazykové prostředky) 

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

rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně 
ji užívá podle komunikační situace 

literární dialog (přímá řeč, věty uvozovací), mluvené 
projevy 

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

píše správně po stránce obsahové i formální 
jednoduché komunikační žánry 

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 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti 

sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří 
krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením 
časové posloupnosti 

vypravování (osnova), referát, e-mail 

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

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

slova přejatá, homonyma 

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

rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou 
a koncovku 

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 
mluveném projevu 

určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v 
gramaticky správných tvarech ve svém mluveném 
projevu 

podstatná jména (pomnožná), druhy přídavných jmen, 
slovesa (slovesné tvary), druhy číslovek (skloňování 
číslovek tři, čtyři, psaní složených číslovek), spojky, 
příslovce, druhy zájmen, pravopis předložek s a z 
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Český jazyk a literatura 5. ročník  

ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné 
tvary 

rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary spisovnost 

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

vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné 
základní skladební dvojici označuje základ věty 

skladba, shoda přísudku s podmětem (podmět 
nevyjádřený, několikanásobný) 

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

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

věta jednoduchá a souvětí 

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

užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby 
projevu je obměňuje 

věta jednoduchá a souvětí 

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

píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách souhláskové skupiny, vyjmenovaná slova 

ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického 
pravopisu 

zvládá základní příklady syntaktického pravopisu shoda přísudku s podmětem, přísudek slovesný a 
jmenný se sponou 

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává 
je 

vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je zážitkové čtení, interpretace literárního textu 

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

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

tvořivé činnosti s literárním textem 

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

rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 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 
používá elementární literární pojmy 

při jednoduchém rozboru literárních textů používá 
elementární literární pojmy 

základní literární pojmy (literatura umělecká a věcná), 
literární žánry a slohové útvary (povídka, pohádka, 
bajka, lyrická báseň), populárně naučné texty 
(encyklopedie, slovník) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Vnímání autora mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Stavba mediálních sdělení 
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Český jazyk a literatura 5. ročník  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Fungování a vliv médií ve společnosti 

 

Český jazyk a literatura 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence digitální 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

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

mluvený a psaný projev 
zásady dorozumívání (komunikační normy, 
komunikační normy, jednoduché tiskopisy, vzkaz, 
inzerát, objednávka, zpráva a oznámení, SMS, dopis, 
e-mail) 

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 
spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 

mluvený a psaný projev 
zásady dorozumívání (komunikační normy, 
jednoduché tiskopisy, vzkaz, inzerát, objednávka, 
zpráva a oznámení, SMS, dopis, e-mail 

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 (popis, vypravování, dokončení 
příběhu) 
zásady kultivovaného projevu (technika mluveného 
projevu, 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 
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 

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 referát 

výpisky, poznámky a výtah, vlastní připravený veřejný 
projev 
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Český jazyk a literatura 6. ročník  

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

napíše koherentní vypravování, popis místa, osoby, 
pracovního 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) 

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 nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě 
svých dispozic a osobních zájmů 

vlastní tvořivé psaní, jednoduchý komunikační žánr 

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami 

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 

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

slovní druhy, podstatná jména konkrétní, abstraktní, 
pomnožná, hromadná a látková 
zájmena 
číslovky 
slovesný tvar jednoduchý a složený 
slovesný způsob podmiňovací minulý 

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 
jednotek 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 
jménech) 
morfologický pravopis (koncovky přídavných jmen) 

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

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a 
zdůvodní jejich užití 
dělí národní jazyk na spisovný a nespisovný, v textu 
vyhledá slang, argot a rozpozná nářečí 

slovní zásoba a tvoření slov (obohacování slovní 
zásoby, tvorba slov) 
rozvrstvení národního jazyka (jazyk spisovný, 
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v oficiální komunikaci ve škole a na veřejnosti užívá 
spisovnou češtinu 

hovorová čeština, obecná čeština, nářečí), postavení 
češtiny mezi slovanskými jazyky 

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje 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 

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

reprodukce a interpretace uměleckého díla 

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

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

lyrika, epika, drama 
bajky, báje, mýty, eposy, pověsti, pohádky, 
dobrodružná a humoristická literatura 
poezie, próza, drama 
verš, rým, sloka, metafora, personifikace, básnické 
přirovnání 
epigram, epitaf, óda, elegie, píseň, balada 
komiks 

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) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Tvorba mediálního sdělení 
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Český jazyk a literatura 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

• Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

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

mluvený a psaný projev 
zásady dorozumívání (komunikační normy, žádost, 
líčení, vypravování) 

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 
spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 

mluvený a psaný projev 
zásady dorozumívání (komunikační normy, žádost, 
líčení, vypravování) 

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 (vypravování, charakteristika, líčení) 
zásady kultivovaného projevu (technika mluveného 
projevu, 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 
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 

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 mezivětného navazování 

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

vlastní tvořivé psaní, stylistická stránka, estetické 
vnímání 

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a 

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

vlastní tvořivé psaní, stylistická stránka, estetické 
vnímání 
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k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů 

s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě 
svých dispozic a osobních zájmů 

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

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

slovní zásoba a její obohacování, tvoření slova, stavba 
slova, slovotvorba 
sousloví, rčení, přísloví, pořekadla 

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami 

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 

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

slovesný rod činný a trpný, příslovce 
projev mluveny a psaný (zásady pro výběr jazykových 
prostředků 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 
pravopisné jevy 

spisovná norma, jazykové kódy 

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

rozlišuje druhy vedlejších vět 
vytvoří z větného členu větu vedlejší a naopak 
provede skladebný rozbor věty jednoduché s určením 
větných 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 
jménech) 
morfologický pravopis (koncovky přídavných jmen) 

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

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

reprodukce a interpretace literárního díla 

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora 

rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu 
autora 

stylové příznaky literárních autorů 
starověká literatura, středověká literatura, renesance, 
humanismus, baroko, klasicismus 



Naše zelená škola – domov myšlenek, poznání a kamarádů 

49 

Český jazyk a literatura 7. ročník  

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 
divadelního nebo filmového představení a názory na 
umělecké dílo 

reprodukce a interpretace uměleckého díla 

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 

řekne vlastními slovy, co je pro něj hodnotné čtení a 
proč 

základy kritického čtení a hodnocení literatury 

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

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

druhy a žánry moderní literatury, nejznámější díla 
starověká literatura, středověká literatura, renesance, 
humanismus, baroko, klasicismus 

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

uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře z období 
starověku, středověku, renesance, humanismu, baroka 
a klasicismu 

starověká literatura, středověká literatura, renesance, 
humanismus, baroko, klasicismus 

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) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Tvorba mediálního sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od 
názorů a hodnocení, 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 
komunikační záměr partnera v hovoru 

rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační 
záměr partnera v hovoru 

komunikační záměr autora 

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

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

komunikační záměr autora, mluvený a psaný projev, 
zásady dorozumívání (komunikační normy, výtah, 
líčení, úvaha, odborný text, charakteristika literární 
postavy) 

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 
spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 

mluvený a psaný projev 
zásady dorozumívání (komunikační normy, výtah, 
líčení, úvaha, odborný text, charakteristika literární 
postavy) 

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 (líčení) 
zásady kultivovaného projevu (technika mluveného 
projevu, prostředky nonverbální) 

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 
ukončování dialogu) 

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

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

metody zvyšující čtenářskou gramotnost 
mluvený projev samostatný, připravený, před známým 
publikem (referát) 
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ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování 

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

vlastní tvořivé psaní – myšlenky, pocity 
hodnocení formální stránky textu a její výstavby 

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 nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě 
svých dispozic a osobních zájmů 

vlastní tvořivé psaní – myšlenky, pocity 
hodnocení formální stránky textu a její výstavby 

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova 

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova zvuková stránka věty, spodoba znělosti a artikulační 
melodie věty, suprasegmentální prostředky řeči 

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

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

tvoření nových slov, přejímaní slov z cizích jazyků, 
přenášení významů, tvoření sousloví 

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami 

samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se 
Slovníkem 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 
vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 

slovesný vid, spojky souřadicí a podřadicí 
projev mluveny a psaný (zásady pro výběr jazykových 
prostředků a specifika textu) 

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 
jazykových projevů podle komunikační situace 

spisovná norma, jazykové kódy 

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

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě a v souvětí 

skladba (souřadné spojení vět a větných členů), 
syntaktický pravopis (interpunkce ve větách se 
souřadně spojenými větnými členy a větami a ve 
složitých přívlastcích) 

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

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

syntaktický pravopis (shoda přísudku s podmětem), 
lexikální pravopis (psaní velkých písmen v osobních 
jménech) 

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

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

reprodukce a interpretace literárního díla, hodnocení 
literárního textu 



Naše zelená škola – domov myšlenek, poznání a kamarádů 

52 

Český jazyk a literatura 8. ročník  

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora 

rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu 
autora 

stylové příznaky literárních autorů 
osvícenství, preromantismus, romantismus, realismus, 
naturalismus, přelom 19. a 20. století, česká moderna 
a buřiči, meziválečná literatura 

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 
divadelního nebo filmového představení a názory na 
umělecké dílo 

reprodukce a interpretace uměleckého díla 

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, svůj názor 
doloží argumenty 

základy literárněvědné terminologie 

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

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

druhy a žánry moderní literatury, nejznámější díla 
osvícenství, preromantismu, národního obrození, 
romantismu, naturalismu, literatury přelomu 19. a 20. 
století a meziválečné literatury 

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

uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře z osvícenství, 
preromantismu, národního obrození, romantismu, 
naturalismu, literatury přelomu 19. a 20. století a 
meziválečné literatury 

osvícenství, preromantismu, národního obrození, 
romantismu, naturalismu, literatury přelomu 19. a 20. 
století a meziválečné literatury 

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

porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, 
dramatickém 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) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Lidské vztahy 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Tvorba mediálního sdělení 

    

Český jazyk a literatura 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence digitální 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k učení 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační 
záměr 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 
zaujímá k ní kritický postoj 

manipulativní komunikace kritické vnímání 
masmediálních sdělení 

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

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

mluvený a psaný projev 
zásady dorozumívání (komunikační normy, 
charakteristika, výklad, popis, vypravování, úvaha, 
fejeton) 

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 
spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 

mluvený a psaný projev 
zásady dorozumívání (komunikační normy, 
charakteristika, výklad, popis, vypravování, úvaha, 
fejeton) 

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 (vypravování, proslov, diskuse) 
zásady kultivovaného projevu (technika mluveného 
projevu, prostředky nonverbální) 

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 

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

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

čtení s porozuměním, poznámky, výpisky, referát 

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

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

vlastní tvořivé psaní, koherentní text 

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 nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě 
svých dispozic a osobních zájmů 

vlastní tvořivé psaní, koherentní text 

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova 

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova zvuková stránka věty, spodoba znělosti a artikulační 
melodie věty, suprasegmentální prostředky řeči a 
specifika textu 

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

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

slovní zásoba a význam slova, významové vztahy mezi 
slovy, vrstvy ve slovní zásobě 

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami 

samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se 
Slovníkem 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 
vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 

přechodník, předložky vlastní a nevlastní 
projev mluveny a psaný (zásady pro výběr jazykových 
prostředků a specifika textu) 

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 
jazykových projevů podle komunikační situace 

spisovná norma, jazykové kódy, projev mluvený a 
psaný (zásady pro výběr jazykových prostředků a 
specifika textu) 

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

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě a v souvětí 

skladba nadvětná (základy) 

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

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

syntaktický pravopis (interpunkce ve větách se 
souřadně spojenými větnými členy a větami a ve 
složitých přívlastcích) lexikální pravopis (psaní velkých 



Naše zelená škola – domov myšlenek, poznání a kamarádů 

55 

Český jazyk a literatura 9. ročník  

písmen v osobních jménech), morfologický pravopis 
(koncovky přídavných jmen a zájmen) 

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

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

reprodukce a interpretace literárního díla, hodnocení 
literárního textu 

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora 

rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu 
autora 

stylové příznaky literárních autorů 
2. pol. 20. stol, česká literatura po roce 1989 

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 
divadelního nebo filmového představení a názory na 
umělecké dílo 

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

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

druhy a žánry moderní literatury, nejznámější díla 2. 
pol. 20. stol, česká literatura po roce 1989 

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

uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře z období 2. 
pol. 20. stol, česká literatura po roce 1989 

2. pol. 20. stol, česká literatura po roce 1989 

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) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Kulturní diference 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Tvorba mediálního sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Fungování a vliv médií ve společnosti 
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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 

Charakteristika předmětu Anglický jazyk jako první cizí jazyk spojuje komunikativní a gramatickou složku. Cílem předmětu je osvojení 
jazyka na komunikativní úrovni, získávání vědomostí a praktických dovedností potřebných v reálných 
situacích každodenního života a vytvoření předpokladů pro budoucí zapojení žáků do vzájemné komunikace 
mezi národy v rámci Evropy i světa. Výuka se zaměřuje na rozvoj řečových dovedností, schopnost vyjadřovat 
myšlenky, sdělovat informace o sobě a dalších osvojovaných tématech, schopnost adekvátně reagovat na 
projevy ostatních v ústní i písemné podobě.  

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

Na 1. stupni žáci získají základní dovednosti v anglickém jazyce, naučí se rozumět jednoduchým pokynům a 
pracovat s anglicky psanými knihami pro děti. Důvodem zavedení anglického jazyka do výuky od 1. ročníku 
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 2. 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 2. ročníku vzhledem k vyššímu počtu hodin výuky a již získaným jazykovým dovednostem z 1. ročníku, 
rozvíjejí do větších detailů kompetence z 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 
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hláskování). 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 
slovnících, produkovat vlastní krátké texty a vyhledávat požadované informace. 
Na 2. stupni 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. Procvičováním poslechu, výslovnosti a čtením 
žáci získávají schopnost číst s porozuměním přiměřené texty v daném jazyce a porozumět přiměřeně 
(jazykově, 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.  
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 a v jazykové učebně. Třídy se dělí na skupiny 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: 
Nabízíme žákům různé způsoby osvojení si učiva (psané texty, videa, vyhledávání informací, zapojení 
praktických činností), konce hodin věnujeme sebehodnocení. 
Do výuky zařazujeme prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění v praxi (pozorování, 
experimenty, výlet, projektová výuka, simulace, hraní rolí apod.), cílíme na vlastní zkušenost žáků. 
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Využíváme práci s různými informačními zdroji, porovnáváme teorie s vlastní praxí, cílíme na vlastní 
zkušenost žáků. 
Podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet. 
Při výuce vyžadujeme používání správných termínů, pojmů a definic. 
Umožňujeme žákům zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají možnost 
prezentovat výsledky své práce.  

Kompetence k řešení problémů: 
Vytváříme prostor pro navrhování různých řešení, směrujeme žáky k výběru nejvhodnějšího způsobu řešení 
problému.  
Umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, 
ověřit výsledek řešení, obhájit ho a zvážit jeho uplatnění v praxi. 

Kompetence komunikativní: 
Umožňujeme žákům využívat získané znalosti ústně i písemně prezentovat (samostatná práce, projekty, 
prezentace, referáty, řízená diskuse, komunitní kruh, tvořivé psaní, závěrečná práce).  
Vytváříme prostor pro vyjadřování žáků (diskuse, dialog, obhajoba názorů, argumentace, aktuální dění).  
Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování.  
Rozvíjíme výstižné kultivované vyjadřování v samostatném i společném skupinovém projevu, logické 
uspořádání výpovědi, správnou argumentaci; podporujeme hledání podstaty sdělení/problému a rozvíjení 
činnosti shrnutí faktů. 

Kompetence sociální a personální: 
Orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.  
Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, vyžadujeme žákovské sebehodnocení a sebereflexi, hodnocení se 
navzájem.  
Umožňujeme žákům spolupodílet se na vytváření pravidel pro soužití ve škole (třídní pravidla, školní řád) a 
dohlížíme na jejich dodržování.  
Do výuky zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování.  

Kompetence občanské: 
Dohlížíme na dodržování pravidel, respektování odlišností a názorů druhých.  
Volíme demokratické způsoby rozhodování (volba zástupců do školního parlamentu, demokratické 
hlasování).  
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Do výuky zařazujeme akce, které motivují ke sportu, zdravému životnímu stylu, udržitelnému životnímu 
stylu (sportovní dny, Uklízíme Česko, příprava zdravé stravy).  
Učíme poskytování první pomoci v rozsahu adekvátním věku dítěte.  
Slavíme důležité státní svátky, významné dny, výročí. 

Kompetence pracovní: 
Dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti práce.  
Různými formami (exkurze, film, beseda, výlet apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi, cíleně 
ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.  

Kompetence digitální: 
Umožňujeme žákům vyhledávání a zpracování informací v digitální podobě s důrazem na ověření 
pravdivosti.  
Seznamujeme žáky s možným ohrožením bezpečnosti zařízení i dat a o negativním dopadu na fyzické i 
duševní zdraví.  
Se žáky komunikujeme prostřednictvím digitálních aplikací a služeb (on – line výuka, školní informační 
systém, e-mail apod.).  
Do výuky zařazujeme úkoly, které žáci zpracují jako videohovor, textový dokument, vypracují prezentaci 
apod.  

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení žáků 

    

Anglický jazyk 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

rozumí jednoduchým pokynům, které jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 
neverbálně 

pozdrav; pokyny ve škole 

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

zopakuje slova, se kterými se v průběhu výuky setkal říkanky, básničky, písničky 
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Anglický jazyk 1. ročník  

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

rozumí obsahu jednoduchých mluvených slov, která 
jsou pronášena pomalu, zřetelně a s pečlivou 
výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu 

dialog 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

    

Anglický jazyk 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

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

pozdrav, pokyny ve škole, dialog 

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

zopakuje a použije slova, se kterými se v průběhu výuky 
setkal 

říkanky, básničky, písničky, dialog 

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

rozumí obsahu jednoduchých psaných slov, pokud má k 
dispozici vizuální oporu 

dialog, obrázkové knihy 

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

rozumí obsahu jednoduchých mluvených vět, které jsou 
pronášeny pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, 
pokud má k dispozici vizuální oporu 

dialog, dotazy 

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

přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova tematické okruhy: domov, rodina, škola, zvířata – 
základní slovní zásoba, vztah mezi zvukovou a 
grafickou podobou slov CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 

vizuální předlohy 
píše slova na základě textové a vizuální předlohy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 
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Anglický jazyk 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

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

pozdrav, pokyny ve škole, dialog, dotazy a krátké 
odpovědi 

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

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

říkanky, básničky, písničky, dialog, jednoduchá žádost 

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

rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, 
pokud má k dispozici vizuální oporu 

dialog, obrázkové knihy, komiksy 

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného 
textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou 
výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu 

dialog, dotazy a krátké odpovědi 

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

přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či 
slovního spojení 

tematické okruhy: domov, rodina, škola, zvířata, volný 
čas, lidské tělo, počasí, jídlo, dopravní prostředky, 
kalendářní rok – základní slovní zásoba, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov; abeceda; práce se 
slovníkem 
 

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy 

píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální 
předlohy 

    

Anglický jazyk 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní 

• Kompetence k učení 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence digitální 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Anglický jazyk 4. ročník  

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

vhodně reaguje na běžné pokyny učitele, napodobuje 
pokyny dle vzoru, zadává jednoduché pokyny 
spolužákům 
nakreslí dle instrukcí jednoduchý obrázek 

tematický okruh škola 
základní slovní zásoba v komunikačních situacích 
základní výslovnostní návyky 
základní slovní zásoba v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů 

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

rozšiřuje si a osvojuje slovní zásobu 
tvoří jednoduché myšlenkové mapy k tématům 
tvoří jednoduché věty v přítomném čase prostém a 
přítomném čase průběhovém 
osvojuje si pořádek slov ve větě 

tematické okruhy počasí, příroda, jídlo, oblékání, 
kalendářní rok 
základní slovní zásoba v komunikačních situacích 

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

rozpozná hlavní myšlenku v poslechovém textu 
zachytí klíčová slova, reaguje na kladené otázky 
seřadí obrázky ve správném pořadí dle poslechu 

tematické okruhy – rodina, škola, volný čas, povolání, 
jídlo, oblékání, kalendářní rok 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů popíše ústně i písemně, jednoduchým způsobem svoji 
rodinu, zvířata, pokoj 
uvede příklady volnočasových aktivit, oblíbeného jídla a 
základní informace o sobě 

tematické okruhy rodina, škola, volný čas, povolání, 
jídlo, kalendářní rok, oblékání 
základní gramatické struktury a typy vět 
základní výslovnostní návyky 

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

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů odpoví na jednoduché otázky týkající se zálib, 
kamarádů, rodiny, školy, potravin, denního režimu, 
oblečení a pokládá otázky na tato témata 

základní gramatické struktury a typy vět 
tematické okruhy rodina, škola, volný čas, povolání, 
jídlo, kalendářní rok, oblékání 
základní gramatické struktury a typy vět 

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům 

zachytí v textu klíčová slova 
rozumí obsahu sdělení 
odpovědí na jednoduché otázky týkající se textu 
opraví chybná tvrzení o daném textu 

tematické okruhy rodina, škola, volný čas, povolání, 
jídlo, oblékání, kalendářní rok 
základní slovní zásoba v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů 
práce se slovníkem 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

zachytí hlavní myšlenku v textu 
odhadne význam slov dle kontextu 
vytvoří nebo doplní podobný text dle vzoru 
seznamuje se s kulturou a reáliemi anglicky mluvících 
zemí 

tematické okruhy rodina, škola, volný čas, povolání, 
jídlo, kalendářní rok, oblékání 
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 
základní slovní zásoba v komunikačních situacích 

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 

s použitím jednoduchých vět, dle vzoru, napíše základní 
informace o sobě, své rodině, koníčcích, a událostech z 

základní gramatické struktury a typy vět 
tematické okruhy rodina, škola, volný čas, povolání, 
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Anglický jazyk 4. ročník  

událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života 

běžného života vztahujících se k tematické slovní 
zásobě 
používá základní gramatické prostředky (přítomný čas 
prostý a průběhový, slovesa „to be, to have, can, like“) 
učí se pracovat s chybou, prezentovat svoji práci 

jídlo, kalendářní rok, oblékání 
práce se slovníkem 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře vyplní osobní údaje o sobě do jednoduchého formuláře 
přečte z formuláře informace o jiné sobě a vyjádří je v 
jednoduchých větách 

základní slovní zásoba v komunikačních situacích 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

    

Anglický jazyk 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence občanské 

• Kompetence digitální 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

vhodně reaguje na běžné pokyny učitele 
napodobuje a osvojuje si pokyny dle vzoru 
zadává jednoduché pokyny a otázky spolužákům 
kreslí obrázek dle instrukcí 

tematické okruhy: nákupy, kalendářní rok, zvířata, 
volný čas, dopravní prostředky, příroda, počasí, 
povolání 
základní slovní zásoba v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů 

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

rozšiřuje a osvojuje si slovní zásobu 
tvoří jednoduché myšlenkové mapy k tématům 
tvoří jednoduché věty v přítomném čase prostém a 
průběhovém, v minulém čase a budoucím, pomocí 

tematické okruhy nákupy, kalendářní rok, zvířata, 
volný čas, dopravní prostředky, příroda, počasí, 
povolání 
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vazby „going to“ 
osvojuje si pořádek slov ve větě 

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

rozpozná hlavní myšlenku v poslechovém textu, zachytí 
klíčová slova 
reaguje na kladené otázky 
pokládá jednoduché otázky k poslechovému textu 
seřadí obrázky ve správném pořadí dle poslechu 
odpoví na otázky k poslechu 

tematické okruhy nákupy, kalendářní rok, zvířata, 
volný čas, dopravní prostředky, příroda, počasí, 
povolání 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů popíše ústně i písemně, jednoduchým způsobem svoji 
rodinu, bydliště, záliby, každodenní činnosti 
uvede příklady volnočasových aktivit, oblíbeného jídla a 
základní informace o sobě a osobách mu blízkých 

tematické okruhy nákupy, kalendářní rok, zvířata, 
volný čas, dopravní prostředky, příroda, počasí, 
povolání 

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

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů vhodně reaguje na jednoduché otázky a pokládá 
jednoduché doplňující otázky 
utvoří otázku a odpověď v minulém čase (pravidelná 
slovesa „to be“, „to have“) 
zeptá se, co lidé budou dělat (going to) 

základní gramatické struktury a typy vět 
tematické okruhy nákupy, kalendářní rok, zvířata, 
volný čas, dopravní prostředky, příroda, počasí, 
povolání 

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům 

zachytí v textu klíčová slova 
rozumí obsahu sdělení 
pokládá a zodpovídá jednoduché otázky týkající se textu 
opraví chybná tvrzení o daném textu 

tematické okruhy nákupy, kalendářní rok, zvířata, 
volný čas, dopravní prostředky, příroda, počasí, 
povolání 
základní slovní zásoba v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

zachytí hlavní myšlenku v textu 
zapíše klíčové informace 
odhadne význam slov dle kontextu 
vytvoří nebo doplní podobný text dle vzoru 
seznamuje se s kulturou a reáliemi anglicky mluvících 
zemí 

tematické okruhy nákupy, kalendářní rok, zvířata, 
volný čas, dopravní prostředky, příroda, počasí, 
povolání 

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 

s použitím jednoduchých vět, napíše základní informace 
o sobě, své rodině, osobách mu blízkých, o svých 
koníčcích a událostech z běžného života vztahujících se 
k tematické slovní zásobě 
používá základní gramatické prostředky (přítomný čas 
prostý a průběhový, minulý čas, budoucí čas pomocí 

základní gramatické struktury a typy vět 
tematické okruhy nákupy, kalendářní rok, zvířata, 
volný čas, dopravní prostředky, příroda, počasí, 
povolání 
základní slovní zásoba v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem 
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„going to“ a vyjádření přání pomocí „I’d like“) 
učí se pracovat s chybou, prezentovat svoji práci 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře vyplní osobní údaje o sobě a jeho blízkých do 
jednoduchého formuláře 
přečte z formuláře informace o jiné osobě a vyjádří je v 
jednoduchých větách 

základní slovní zásoba v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Multikulturalita 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

    

Anglický jazyk 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

mluvnice – užívání frekvenčních příslovcí, vyjádření 
množství, podstatná jména (množné číslo, počitatelná 
a nepočitatelná), členy, zájmena (přivlastňovací, 
ukazovací, osobní apod.), průběhový čas, přítomný 
prostý čas a větný zápor, modální slovesa CAN a MUST 
tematické okruhy a slovní zásoba – země a jejich 
hlavní města, národnosti, domov, rodina, bydlení, 
škola, volný čas, počasí, sport, stravovací návyky, 
reálie České republiky 
zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení 
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti 
rozlišovat sluchem prvky fonologického systému 
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání 
pravopisu slov osvojené slovní zásoby 
mluvnice – užívání frekvenčních příslovcí, vyjádření 
množství, podstatná jména (množné číslo, počitatelná 
a nepočitatelná), členy, zájmena (přivlastňovací, 

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 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

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

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 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

vypráví jednoduchou událost; popíše osoby, místa a 
věci ze svého každodenního života 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech 

vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich 
požadované informace 
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Anglický jazyk 6. ročník  

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní základní údaje o sobě ve formuláři ukazovací, osobní apod.), průběhový čas, přítomný 
prostý čas a větný zápor, modální slovesa CAN a MUST 
tematické okruhy a slovní zásoba – země a jejich 
hlavní města, národnosti, domov, rodina, bydlení, 
škola, volný čas, počasí, sport, stravovací návyky, 
reálie České republiky 
zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení 
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti 
rozlišovat sluchem prvky fonologického systému 
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání 
pravopisu slov osvojené slovní zásoby 
 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení reaguje na jednoduché písemné sdělení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

    

Anglický jazyk 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

mluvnice – stupňování přídavných jmen, užívání 
průběhového času k vyjádření budoucnosti, minulý 
prostý čas, modální slovesa SHOULD a HAVE TO 
tematické okruhy a slovní zásoba – škola, volný čas, 
sport, pocity a nálady, příroda a město, kultura, 
cestování, reálie Spojeného království 
zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení 
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti 
rozlišovat sluchem prvky fonologického systému 
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání 
pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

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 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

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

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

mluví o osvojovaných tématech 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, 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 

vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 



Naše zelená škola – domov myšlenek, poznání a kamarádů 

67 

Anglický jazyk 7. ročník  

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich 
požadované informace 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

napíše jednoduché texty týkající se osvojovaných témat 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení reaguje na jednoduché písemné sdělení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

    

Anglický jazyk 8. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

mluvnice – nultý a první kondicionál, užívání 
předpřítomného času, minulý prostý a minulý 
průběhový čas, vyjádření budoucnosti s WILL a BE 
GOING TO, tvoření příslovcí, neurčitá zájmena 
tematické okruhy a slovní zásoba – nákupy a móda, 
příroda a město, společnost a její problémy, kultura, 
cestování, moderní technologie a média, reálie 
Spojených států amerických a Kanady 
zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení 
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti 
rozlišovat sluchem prvky fonologického systému 
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání 
pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

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 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

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

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

mluví o osvojovaných tématech 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, 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 

vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich 
požadované informace 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

napíše jednoduché texty týkající se osvojovaných témat 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení reaguje na jednoduché písemné sdělení 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Multikulturalita 

    

Anglický jazyk 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

mluvnice – trpný rod, druhý kondicionál, nepřímá řeč 
v přítomném a minulém čase, užívání tázacích zájmen 
tematické okruhy a slovní zásoba – volba povolání, 
kultura, péče o zdraví, moderní technologie a média, 
reálie Austrálie a Nového Zélandu 
zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení 
dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti 
rozlišovat sluchem prvky fonologického systému 
jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání 
pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

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 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

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

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 
osoby, 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 

vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich 
požadované informace 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení reaguje na jednoduché písemné sdělení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Multikulturalita 
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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 

Charakteristika předmětu Německý jazyk zpracovává vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. Přispívá ke snižování jazykové bariéry a 
poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků s příslušníky německy mluvících zemí.  

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

Německý jazyk umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice. Výuka vychází z každodenních situací, které 
mohou 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. 
Jako 2. cizí jazyk se německý jazyk vyučuje 2 hodiny týdně v 6. - 9. ročníku. Základní stavební jednotkou je 
vyučovací hodina zahrnující výklad, poslech a četbu, využíváme též skupinovou práci. Ve výuce používáme 
výukové programy 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: 
Nabízíme žákům různé způsoby osvojení si učiva (psané texty, videa, vyhledávání informací, zapojení 
praktických činností), konce hodin věnujeme sebehodnocení. 
Do výuky zařazujeme prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění v praxi (pozorování, 
experimenty, výlet, projektová výuka, simulace, hraní rolí apod.), cílíme na vlastní zkušenost žáků. 
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Název předmětu Německý jazyk 

Využíváme práci s různými informačními zdroji, porovnáváme teorie s vlastní praxí, cílíme na vlastní 
zkušenost žáků. 
Podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet. 
Při výuce vyžadujeme používání správných termínů, pojmů a definic. 
Umožňujeme žákům zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají možnost 
prezentovat výsledky své práce.  

Kompetence k řešení problémů: 
Vytváříme prostor pro navrhování různých řešení, směrujeme žáky k výběru nejvhodnějšího způsobu řešení 
problému.  
Umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, 
ověřit výsledek řešení, obhájit ho a zvážit jeho uplatnění v praxi. 

Kompetence komunikativní: 
Umožňujeme žákům využívat získané znalosti ústně i písemně prezentovat (samostatná práce, projekty, 
prezentace, referáty, řízená diskuse, komunitní kruh, tvořivé psaní, závěrečná práce).  
Vytváříme prostor pro vyjadřování žáků (diskuse, dialog, obhajoba názorů, argumentace, aktuální dění).  
Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování.  
Rozvíjíme výstižné kultivované vyjadřování v samostatném i společném skupinovém projevu, logické 
uspořádání výpovědi, správnou argumentaci; podporujeme hledání podstaty sdělení/problému a rozvíjení 
činnosti shrnutí faktů. 

Kompetence sociální a personální: 
Orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.  
Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, vyžadujeme žákovské sebehodnocení a sebereflexi, hodnocení se 
navzájem.  
Umožňujeme žákům spolupodílet se na vytváření pravidel pro soužití ve škole (třídní pravidla, školní řád) a 
dohlížíme na jejich dodržování.  
Do výuky zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování.  

Kompetence občanské: 
Dohlížíme na dodržování pravidel, respektování odlišností a názorů druhých.  
Volíme demokratické způsoby rozhodování (volba zástupců do školního parlamentu, demokratické 
hlasování).  
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Název předmětu Německý jazyk 

Do výuky zařazujeme akce, které motivují ke sportu, zdravému životnímu stylu, udržitelnému životnímu 
stylu (sportovní dny, Uklízíme Česko, příprava zdravé stravy).  
Učíme poskytování první pomoci v rozsahu adekvátním věku dítěte.  
Slavíme důležité státní svátky, významné dny, výročí. 

Kompetence pracovní: 
Dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti práce.  
Různými formami (exkurze, film, beseda, výlet apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi, cíleně 
ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.  

Kompetence digitální: 
Umožňujeme žákům vyhledávání a zpracování informací v digitální podobě s důrazem na ověření 
pravdivosti.  
Seznamujeme žáky s možným ohrožením bezpečnosti zařízení i dat a o negativním dopadu na fyzické 
i duševní zdraví.  
Se žáky komunikujeme prostřednictvím digitálních aplikací a služeb (on – line výuka, školní informační 
systém, e-mail apod.).  
Do výuky zařazujeme úkoly, které žáci zpracují jako videohovor, textový dokument, vypracují prezentaci 
apod.  

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení žáků 

    

Německý jazyk 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní 

• Kompetence k učení 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně 

rozumí jednoduchým pokynům učitele 
dává jednoduché příkazy 

tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, 
kalendářní rok 
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Německý jazyk 6. ročník  

reálie německy mluvících zemí 
základní gramatické struktury a typy vět 

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

rozumí otázkám týkajících se rodiny tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, 
kalendářní rok 
reálie německy mluvících zemí 
fonetické znaky (pasivně) 
základní výslovnostní návyky 
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat 

rozumí krátkým, jednoduchým rozhovorům týkajících se 
seznámení, krátkého představení sebe, rodiny, přátel a 
koníčků 
vybere s vizuální oporou větu, kterou slyšel 

tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, 
kalendářní rok 
reálie německy mluvících zemí 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů představí sebe, členy své rodiny i jiné osoby 
zeptá se na jméno, bydliště a telefonní číslo 
zeptá se, kdy někdo přijde a jak dlouho zůstane 
dokáže získat základní informace o rodinných 
příslušnících 
zeptá se na školní předměty 
umí číslovky od 0 do 20 

tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, 
kalendářní rok 
reálie německy mluvících zemí 
základní gramatické struktury a typy vět 

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

popíše rodinnou fotografii 
popíše jednoduše kamarády a další osoby, věci a zvířata 
pojmenuje školní předměty a školní potřeby 

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá 

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho osoby, 
rodiny, bydliště 

tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, 
kalendářní rok 
reálie německy mluvících zemí 

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům 

rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům 

fonetické znaky (pasivně) 
základní výslovnostní návyky 
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 
tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, 
kalendářní rok 
reálie německy mluvících zemí 

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům 

rozumí jednoduchým větám o domově, rodině, škole, 
volném čase 

tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, 
kalendářní rok 
reálie německy mluvících zemí 
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Německý jazyk 6. ročník  

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci 

rozumí krátkým, jednoduchým textům týkajících se 
přátel 

fonetické znaky (pasivně) 
základní výslovnostní návyky 
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 
tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný čas 
slovní zásoba v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů 
práce se slovníkem 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní základní údaje o sobě ve formuláři jednoduchý formulář 

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

napíše několik informací o sobě tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, 
kalendářní rok 
reálie německy mluvících zemí 
základní gramatické struktury a typy vět 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

    

Německý jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně 

rozumí jednoduchým otázkám a odpovídá na ně tematické okruhy dopravní prostředky, oblékání, 
zdraví, lidské tělo, počasí, kalendářní rok, příroda 
základní gramatické struktury a typy vět 

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

rozumí jednoduchým otázkám týkajících se časových 
údajů, prázdnin, cestování, počítačových her, zájmů 

tematické okruhy nákupy, volný čas, zvířata, příroda, 
kalendářní rok 
reálie příslušných jazykových oblastí 
fonetické znaky (pasivně) 
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Německý jazyk 7. ročník  

základní výslovnostní návyky 
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat 

rozumí krátkým poslechům týkajících se volnočasových 
aktivit a cestování 
rozumí krátkým rozhovorům na probraná témata a 
krátkým příběhům, má-li vizuální oporu 
rozumí časovým údajům 
na základě poslechu přiřadí k obrázku správnou 
odpověď 

tematické okruhy nákupy, volný čas, zvířata, příroda, 
kalendářní rok 
reálie příslušných jazykových oblastí 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů domluví si program, odmítne navržený program 
zeptá se na přesný čas a odpoví na takovou otázku 
koupí si jízdenku a objedná ubytování 
užívá číslovky do 100 

tematické okruhy dopravní prostředky, oblékání, 
zdraví, lidské tělo, počasí, kalendářní rok, příroda 
základní gramatické struktury a typy vět 

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

sdělí údaje o sobě 
hovoří o svých koníčcích, popíše koníčky svých 
kamarádů, popíše své činnosti během týdne 
opíše, co kdo dělá na počítači 
řekne, že někdo něco má nebo kupuje 
řekne, co fotografuje 
hovoří o domácích mazlíčcích 
popíše, kde se nachází, kde se nacházejí přátelé 
vyjádří cíl cesty 

tematické okruhy nákupy, volný čas, zvířata, příroda, 
kalendářní rok 
reálie příslušných jazykových oblastí 
základní gramatické struktury a typy vět 

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá 

odpovídá na jednoduché otázky týkající se školy, zájmů, 
práce na PC, cestování a prázdnin 

tematické okruhy nákupy, volný čas, zvířata, příroda, 
kalendářní rok 
reálie příslušných jazykových oblastí 

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům 

rozumí jednoduchým větám o zvířatech, přírodě, 
nákupech, o německy mluvících zemích 

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci 

rozumí krátkým textům týkajících se koníčků, přátel, 
domácích zvířat, přírodě a dalších probraných témat 

tematické okruhy nákupy, volný čas, zvířata, příroda, 
kalendářní rok 
reálie příslušných jazykových oblastí 
slovní zásoba v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů 
práce se slovníkem 
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Německý jazyk 7. ročník  

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

napíše o sobě jednoduchý e-mail a dopis 
napíše jednoduchý pozdrav z dovolené a jednoduchou 
pozvánku 

tematické okruhy nákupy, volný čas, zvířata, příroda, 
kalendářní rok 
reálie příslušných jazykových oblastí 
základní gramatické struktury a typy vět 

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení 

odpoví na jednoduchý e-mail, SMS od kamaráda tematické okruhy nákupy, volný čas, zvířata, příroda, 
kalendářní rok 
reálie příslušných jazykových oblastí 
slovní zásoba v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Jsme Evropané 

    

Německý jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně 

rozumí pokynům a otázkám a jednoduše na ně 
odpovídá 

tematické okruhy dopravní prostředky, oblékání, 
zdraví, lidské tělo, počasí, kalendářní rok, příroda 
základní gramatické struktury a typy vět 

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

rozumí otázkám týkajících se školy, denního programu a 
domácích prací 

tematické okruhy domov, rodina, jídlo, obec, 
povolání, nákupy, volný čas 
reálie německy mluvících zemí 
fonetické znaky (pasivně) 
základní výslovnostní návyky 
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 
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Německý jazyk 8. ročník  

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat 

rozumí krátkým poslechům týkajících se organizace dne, 
cestování, domlouvání schůzek, domácích prací, 
nakupování, školních předmětů atd. 
doplní chybějící slova v jednoduchém textu na základě 
poslechu 

tematické okruhy domov, rodina, jídlo, obec, 
povolání, nákupy, volný čas 
reálie německy mluvících zemí 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů zeptá se na směr cesty a popíše cestu 
domluví si schůzku 
používá číslovky větší než 1000 

tematické okruhy dopravní prostředky, oblékání, 
zdraví, lidské tělo, počasí, kalendářní rok, příroda 
základní gramatické struktury a typy vět 

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

vyjádří svá přání 
vypráví, co dělá během roku, o průběhu svého dne 
mluví o svém jídelníčku, charakterizuje své povinnosti 
podá informace o své škole a pracuje s rozvrhem hodin 
popíše, co ve škole smí a co nesmí 
pracuje s časovými údaji v průběhu dne a vypráví o 
průběhu svého dne 

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá 

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
domova, volného času, organizace dne, nákupů, jídla, 
školy 

tematické okruhy domov, rodina, jídlo, obec, 
povolání, nákupy, volný čas 
reálie německy mluvících zemí 
základní gramatické struktury a typy vět 

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci 

rozumí krátkým textům týkajících se probraných témat: 
cestování, škola, přátelé, koníčky atd. 

tematické okruhy domov, rodina, jídlo, obec, 
povolání, nákupy, volný čas 
reálie německy mluvících zemí 
slovní zásoba v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů 
práce se slovníkem 

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

popíše svůj týdenní program, svůj pokoj a dům, kde 
bydlí 
vyjádří svá přání 

tematické okruhy domov, rodina, jídlo, obec, 
povolání, nákupy, volný čas 
reálie německy mluvících zemí 
základní gramatické struktury a typy vět 
 

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení 

přijme a odmítne pozvání 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 
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Německý jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně 

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 
jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a 
reaguje na ně 
vytvoří rozkaz u všech probraných sloves 

tematické okruhy dopravní prostředky, oblékání, 
zdraví, lidské tělo, počasí, kalendářní rok, příroda 
základní gramatické struktury a typy vět 

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

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

tematické okruhy dopravní prostředky, oblékání, 
zdraví, lidské tělo, počasí, kalendářní rok, příroda 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat 

rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
textech týkajících se každodenních témat 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů zapojí se do jednoduchých rozhovorů tematické okruhy dopravní prostředky, oblékání, 
zdraví, lidské tělo, počasí, kalendářní rok, příroda 
základní gramatické struktury a typy vět 

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
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 

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá 

tematické okruhy dopravní prostředky, oblékání, 
zdraví, lidské tělo, počasí, kalendářní rok, příroda 

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci 

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

tematické okruhy dopravní prostředky, oblékání, 
zdraví, lidské tělo, počasí, kalendářní rok, příroda 
slovní zásoba v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů 
práce se slovníkem 
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Německý jazyk 9. ročník  

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat 

tematické okruhy dopravní prostředky, oblékání, 
zdraví, lidské tělo, počasí, kalendářní rok, příroda 
základní gramatické struktury a typy vět 

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení 

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Multikulturalita 
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5.4 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 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Anglická konverzace 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Anglická konverzace rozšiřuje a prohlubuje vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk. Žák kreativně 
procvičuje a upevňuje učivo v různých komunikačních situacích. 

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

Anglická konverzace je v 6. - 9. ročníku předmětem rozšiřujícím. Vlastní náplň předmětu je obsahově 
obohacována a upravována na základě vlastních podnětů žáků – reaguje na jejich požadavky na procvičení 
a upevnění učiva.  
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: 
Nabízíme žákům různé způsoby osvojení si učiva (psané texty, videa, zapojení praktických činností), konce 
hodin věnujeme sebehodnocení. 
Do výuky zařazujeme prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění v praxi (projektová 
výuka, hraní rolí apod.), cílíme na vlastní zkušenost žáků. 
Využíváme práci s různými informačními zdroji, porovnáváme teorie s vlastní praxí, cílíme na vlastní 
zkušenost žáků. 
Podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet. 

Kompetence k řešení problémů: 
Vytváříme prostor pro navrhování různých řešení, směrujeme žáky k výběru nejvhodnějšího způsobu řešení 
problému.  
Umožňujeme žákům vytvářet pozorovat různé jevy a zvážit jejich uplatnění v praxi. 

Kompetence komunikativní: 
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Název předmětu Anglická konverzace 

Umožňujeme žákům využívat získané znalosti ústně, prezentovat (samostatná práce, projekty, prezentace, 
referáty, řízená diskuse, komunitní kruh).  
Vytváříme prostor pro vyjadřování žáků (diskuse, dialog, obhajoba názorů, argumentace, aktuální dění).  
Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování.  
Rozvíjíme výstižné kultivované vyjadřování v samostatném i společném skupinovém projevu, logické 
uspořádání výpovědi, správnou argumentaci; podporujeme hledání podstaty sdělení/problému a rozvíjení 
činnosti shrnutí faktů 

Kompetence sociální a personální: 
Orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.  
Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, vyžadujeme žákovské sebehodnocení a sebereflexi, hodnocení se 
navzájem.  
Do výuky zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování.  

Kompetence občanské: 
Dohlížíme na dodržování pravidel, respektování odlišností a názorů druhých.  
Volíme demokratické způsoby rozhodování (demokratické hlasování).  
Slavíme důležité státní svátky, významné dny, výročí. 

Kompetence pracovní: 
Dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti práce.  
Různými formami (beseda, výlet apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi, cíleně ujasňujeme 
představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.  

Kompetence digitální: 
Umožňujeme žákům vyhledávání a zpracování informací v digitální podobě s důrazem na ověření 
pravdivosti.  
Se žáky komunikujeme prostřednictvím digitálních aplikací a služeb (on – line výuka, školní informační 
systém, e-mail apod.).  
Do výuky zařazujeme úkoly, které žáci zpracují jako videohovor, textový dokument, vypracují prezentaci 
apod.  

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení žáků 
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Anglická konverzace 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní 

• Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy 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 

tematické okruhy – Velká Británie (zajímavosti, 
památky, fauna a flóra), Londýn (život ve městě), 
v restauraci, povolání 

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 
osoby, 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), 
orientuje se v nich 

    

Anglická konverzace 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence sociální a personální 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence občanské 

• Kompetence k učení 

• Kompetence digitální 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy 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 

tematické okruhy – USA a Kanada, města a památky, 
New York, Hollywood a svět filmu 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

vyjadřuje se kultivovaně v ústním projevu, ohodnotí 
projev druhého i vlastní 
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Anglická konverzace 7. ročník  

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 
osoby, 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), 
orientuje se v nich 

    

Anglická konverzace 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence sociální a personální 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence k učení 

• Kompetence občanské 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy 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 

tematické okruhy – 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 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje 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 
přítomného času průběhového 
používá předpřítomný čas pro vyjádření děje minulého 

čas budoucí, čas přítomný průběhový pro známou 
budoucnost, čas minulý, čas předpřítomný pro trvání 
děje nebo jeho následků 
tematické okruhy – 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 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 
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Anglická konverzace 8. ročník  

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

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 
přítomného času průběhového 
používá předpřítomný čas pro vyjádření děje minulého 

čas budoucí, čas přítomný průběhový pro známou 
budoucnost, 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 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence občanské 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence k učení 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy 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 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

sestaví jednoduché ústní sdělení o své rodině a 
oblíbeném sportu 

čas budoucí, čas přítomný průběhový pro známou 
budoucnost, čas minulý, čas předpřítomný pro trvání 
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Anglická konverzace 9. ročník  

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

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 
přítomného času průběhového 
používá předpřítomný čas pro vyjádření děje minulého 

děje nebo jeho následků 
rodina, sport, části dne 

CJ-9-2-03 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 

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

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 
přítomného času průběhového 
používá předpřítomný čas pro vyjádření děje minulého 

čas budoucí, čas přítomný průběhový pro známou 
budoucnost, čas minulý, čas předpřítomný pro trvání 
děje nebo jeho následků 
rodina, sport, části dne CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení 
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5.5 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 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

            Povinný  

    

Název předmětu Novinářská dílna 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Novinářská dílna se zaměřuje na rozvoj mediální gramotnosti žáků, tvořivého psaní a schopnosti práce se 
zdroji. Součástí předmětu je i psaní absolventské práce, kterou žák na konci školního roku obhájí před 
komisí. 

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

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 věrohodné 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.  
Vyučovací předmět je určen pro žáky 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Výuka probíhá ve 
45minutových vyučovacích hodinách, žáci pracují v kmenové třídě nebo počítačové učebně. V novinářské 
dílně žáci pracují ve skupinách s využitím metod RWCT.  

Integrace předmětů • Český jazyk a literatura 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 

Kompetence k učení: 
Nabízíme žákům různé způsoby osvojení si učiva (psané texty, videa, vyhledávání informací, zapojení 
praktických činností), konce hodin věnujeme sebehodnocení. 
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Název předmětu Novinářská dílna 

jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

Do výuky zařazujeme prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění v praxi (výlet, 
projektová výuka, hraní rolí apod.), cílíme na vlastní zkušenost žáků. 
Využíváme práci s různými informačními zdroji, porovnáváme teorie s vlastní praxí, cílíme na vlastní 
zkušenost žáků. 
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: 
Vytváříme prostor pro navrhování různých řešení, směrujeme žáky k výběru nejvhodnějšího způsobu řešení 
problému.  
Umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, 
ověřit výsledek řešení, obhájit ho a zvážit jeho uplatnění v praxi. 

Kompetence komunikativní: 
Umožňujeme žákům využívat získané znalosti ústně i písemně prezentovat (samostatná práce, projekty, 
prezentace, referáty, řízená diskuse, komunitní kruh, tvořivé psaní, závěrečná práce).  
Vytváříme prostor pro vyjadřování žáků (diskuse, dialog, obhajoba názorů, argumentace, aktuální dění).  
Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování.  
Rozvíjíme výstižné kultivované vyjadřování v samostatném i společném skupinovém projevu, logické 
uspořádání výpovědi, správnou argumentaci; podporujeme hledání podstaty sdělení/problému a rozvíjení 
činnosti shrnutí faktů. 

Kompetence sociální a personální: 
Orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.  
Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, vyžadujeme žákovské sebehodnocení a sebereflexi, hodnocení se 
navzájem.  
Umožňujeme žákům spolupodílet se na vytváření pravidel pro soužití ve škole (třídní pravidla, školní řád) a 
dohlížíme na jejich dodržování.  
Do výuky zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování.  

Kompetence občanské: 
Dohlížíme na dodržování pravidel, respektování odlišností a názorů druhých.  
Volíme demokratické způsoby rozhodování (demokratické hlasování).  
Slavíme důležité státní svátky, významné dny, výročí. 
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Název předmětu Novinářská dílna 

Kompetence pracovní: 
Dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti práce.  
Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi, cíleně ujasňujeme 
představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.  

Kompetence digitální: 
Umožňujeme žákům vyhledávání a zpracování informací v digitální podobě s důrazem na ověření 
pravdivosti.  
Seznamujeme žáky s možným ohrožením bezpečnosti zařízení i dat a o negativním dopadu na fyzické 
i duševní zdraví.  
Se žáky komunikujeme prostřednictvím digitálních aplikací a služeb (online výuka, školní informační systém, 
e-mail apod.).  
Do výuky zařazujeme úkoly, které žáci zpracují jako videohovor, textový dokument, vypracují prezentaci 
apod.  

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení žáků 

    

Novinářská dílna 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence digitální 

• Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

seznámí se s tím, jak fungují redakce, jak zpracovávají 
informace, práci si ve skupinách vyzkouší 

slohové útvary a žánry publicistiky a jejich praktická 
realizace (zpráva, reportáž, recenze) 
informační zdroje (jejich věrohodnost, posouzení 
zdroje) 
vlastní připravené komunikáty (prezentace) 

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

diskutuje o představení, které viděl 
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Novinářská dílna 9. ročník  

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

oponuje jinému názoru, ale také přijme a ocení 
argumenty druhých 

příprava a realizace absolventské práce 
vedení diskuse a debaty (argumentace, schopnost 
naslouchat druhému a respektovat jeho názor) 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 

zpracuje absolventskou práci 

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

napíše článek, reportáž, zprávu na dané téma, nebo 
recenzi o navštíveném divadelním představení 

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

seznámí se se stylem publicistickým a jeho útvary, 
pracuje s ním, dokáže charakterizovat jeho hlavní útvary 
a uvede příklady některých z nich 

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

vede diskuzi o daném divadelním představení, provede 
kritiku, zhodnotí, zda se jedná o představení hodnotné 
či konzumní a svůj názor zdůvodní pádnými argumenty 

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

jmenuje hlavní zdroje informací a definuje jejich 
předpoklady pro věrohodný zdroj, rozezná je, své 
argumenty zdůvodní a obhájí na příkladech 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Tvorba mediálního sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Práce v realizačním týmu 
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5.6 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 

Charakteristika předmětu Matematika 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. 

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

Na 1. stupni předmět matematika 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 určení 
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, přesnost, vytrvalost, důslednost, pracovitost, kritičnost.  
Žáci zdokonalují v matematice svůj grafický projev, ale i matematické vyjadřování, učí se využívat 
prostředky výpočetní techniky. 
Matematika je v 1., 2. a 3. ročníku vyučována 4 hodiny týdně, ve 4. a 5. ročníku 5 hodin týdně. Od 6. do 9. 
ročníku je vyučována 4 hodiny týdně. 
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Název předmětu Matematika 

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: 
Nabízíme žákům různé způsoby osvojení si učiva (psané texty, videa, vyhledávání informací, zapojení 
praktických činností), konce hodin věnujeme sebehodnocení. 
Do výuky zařazujeme prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění v praxi (pozorování, 
experimenty, projektová výuka, simulace, hraní rolí apod.), cílíme na vlastní zkušenost žáků. 
Využíváme práci s různými informačními zdroji, porovnáváme teorie s vlastní praxí. 
Podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet. 
Při výuce vyžadujeme používání správných termínů, pojmů a definic. 
Umožňujeme žákům zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají možnost 
prezentovat výsledky své práce.  

Kompetence k řešení problémů: 
Vytváříme prostor pro navrhování různých řešení, směrujeme žáky k výběru nejvhodnějšího způsobu řešení 
problému.  
Umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, 
ověřit výsledek řešení, obhájit ho a zvážit jeho uplatnění v praxi. 

Kompetence komunikativní: 
Umožňujeme žákům využívat získané znalosti ústně i písemně prezentovat (samostatná práce, projekty, 
prezentace, referáty, řízená diskuse, komunitní kruh).  
Vytváříme prostor pro vyjadřování žáků (diskuse, dialog, obhajoba názorů, argumentace, aktuální dění).  
Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování.  
Rozvíjíme výstižné kultivované vyjadřování v samostatném i společném skupinovém projevu, logické 
uspořádání výpovědi, správnou argumentaci; podporujeme hledání podstaty sdělení/problému a rozvíjení 
činnosti shrnutí faktů. 

Kompetence sociální a personální: 
Orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.  
Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, vyžadujeme žákovské sebehodnocení a sebereflexi, hodnocení se 
navzájem.  
Do výuky zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování. 

Kompetence občanské: 
Dohlížíme na dodržování pravidel, respektování odlišností a názorů druhých.  
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Název předmětu Matematika 

Volíme demokratické způsoby rozhodování.  

Kompetence pracovní: 
Dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti práce.  
Seznamujeme žáky s různými profesemi, cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich 
budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.  

Kompetence digitální: 
Umožňujeme žákům vyhledávání a zpracování informací v digitální podobě s důrazem na ověření 
pravdivosti.  
Seznamujeme žáky s možným ohrožením bezpečnosti zařízení i dat a o negativním dopadu na fyzické 
i duševní zdraví.  
Se žáky komunikujeme prostřednictvím digitálních aplikací a služeb (on-line výuka, školní informační 
systém, e-mail apod.).  
Do výuky zařazujeme úkoly, které žáci zpracují jako textový dokument, vypracují prezentaci apod.  

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení žáků 

    

Matematika 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence k učení 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

používá přirozená čísla k modelování reálných situací, 
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s 
daným počtem prvků 

numerace v oboru do 20 
modelování situací v různých prostředí (autobus, 
krokování, kostkové hry, schodiště, součtové 
trojúhelníky, neposedové, sčítací tabulky, hadi, 
pavučiny číselné trojice, sousedi, číselné tabulky, 
peníze, výstaviště) 
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Matematika 1. ročník  

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a 
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

čtení čísel 
psaní číslic 
porovnávání čísel 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose rytmus 
propedeutika číselné osy (krokování, schodiště, 
uspořádání podle počtu, velikosti, doplňování počtu a 
čísel) 
porovnávání čísel 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

provádí zpaměti jednoduché početní operace s 
přirozenými čísly 

paměťové řešení situací v dynamických prostředích 
(krokování, busů, trojúhelníků, neposedů, číselných 
trojic) 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

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

slovní úlohy (sémantické, strukturální) 
situačních úlohy (ve všech prostředích) 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 

orientuje se v čase (rozlišuje části dne) rok, měsíc, týden, den, věk 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života 

popisuje jednoduché závislosti z praktického života krokování, autobus 

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel 

doplňuje jednoduché tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel 

tabulky 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary, nachází v realitě jejich reprezentaci 

orientace v prostoru 
krychlové stavby 
plán stavby 
dřívkové tvary 
papírové tvary (origami) 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

porovnává velikost porovnávání výšky, rozpětí 

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině 

rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v 
rovině 

krychlové stavby podle plánu, parkety 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 
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Matematika 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní 

• Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

používá přirozená čísla k modelování reálných situací, 
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory 
s daným počtem prvků 

numerace v oboru do 100 
modelování situací v různých prostředí (autobus, 
krokování, kostkové hry, schodiště, Děda Lesoň, 
součtové trojúhelníky, neposedové, sčítací tabulky, 
hadi, pavučiny, číselné trojice, sousedi, číselné 
tabulky, peníze, výstaviště) 
násobky 2–10 
propedeutika dvojkové soustavy 
ikonický jazyk v celém prostředí 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a 
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

čtení čísel 
psaní číslic 
porovnávání čísel rovnost/nerovnost v prostředí dědy 
Lesoně a krokování 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose rytmus 
propedeutika číselné osy (krokování, schodiště, 
uspořádání podle počtu, velikosti, doplňování počtu a 
čísel) 
porovnávání čísel 
úlohy o věku 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

provádí zpaměti jednoduché početní operace s 
přirozenými čísly do 100 

násobení 
dělení na části, dělení po částech 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

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

slovní úlohy (sémantické, strukturální) a jejich tvorba 
situační úlohy (ve všech prostředích) 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 

orientuje se v čase, rozlišuje hodiny, sleduje časový plán 
dne 

hodiny, roky, měsíc, týden, den, věk, kalendář 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života 

popisuje jednoduché závislosti z praktického života krokování, autobus, schodiště, cyklotrasy, děda Lesoň, 
statistika, prostředí rodiny 
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Matematika 2. ročník  

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel 

doplňuje tabulky, posloupnosti čísel diagramy, tabulky, jízdní řády, grafy - tvorba, cesta a 
řešení 
závislosti a jejich vlastnosti 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě 
jejich reprezentaci 

základní útvary v rovině (čtverec, obdélník, 
trojúhelník) 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

porovnává velikost útvarů, odhaduje délku, třídí podle 
velikosti 

porovnávání výšky, rozpětí, velikosti předmětů 

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině 

rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary 
v rovině 

krychlové stavby podle plánu, parkety, geodesky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

    

Matematika 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní 

• Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

používá přirozená čísla k modelování reálných situací, 
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory 
s daným počtem prvků 

numerace v oboru do 1 000 
modelování situací v různých prostředí (autobus, 
krokování, kostkové hry, schodiště, Děda Lesoň, 
součtové trojúhelníky, neposedové, sčítací tabulky, 
hadi, pavučiny, číselné trojice, sousedi, číselné 
tabulky, peníze, výstaviště, indické násobení) 
násobky 2–10 
násobení dvoj a trojmístných čísel jedním činitelem 
propedeutika kmenových zlomků 
propedeutika dvojkové soustavy (Billandské groše) 
ikonický jazyk v celém prostředí 
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Matematika 3. ročník  

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

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

čtení čísel do 1 000 
psaní číslic do 1 000 
porovnávání čísel 
rovnost/nerovnost v prostředí dědy Lesoně a 
krokování 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose rytmus 
propedeutika číselné osy (krokování, schodiště, 
uspořádání podle počtu, velikosti, doplňování počtu a 
čísel) 
zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění 
(číselná osa, teploměr, model) 
porovnávání čísel 
úlohy o věku 
zaokrouhlování na desítky 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

provádí zpaměti jednoduché početní operace s 
přirozenými čísly do 1 000 

vlastnosti početních operací s čísly 
násobení 
dělení na části, dělení po částech 
přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

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

slovní úlohy (sémantické, strukturální) a jejich tvorba 
řešení situačních úloh (ve všech prostředích) 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 

orientuje se v čase, provádí jednoduché převody 
jednotek času 

hodiny, roky, měsíc, týden, den, věk, kalendář 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života 

popisuje jednoduché závislosti z praktického života závislosti a jejich vlastnosti 

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel 

doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel diagramy, tabulky, jízdní řády, grafy – tvorba, cesta a 
řešení 
závislosti a jejich vlastnosti 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě 
jejich reprezentaci 

orientace v prostoru 
základní útvary v rovině (lomená čára, přímka, 
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník) 
základní útvary v prostoru (krychle, kvádr, kužel, 
jehlan, válec, koule) 
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Matematika 3. ročník  

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku 
úsečky 

délka úsečky; jednotky délky a jejich převody 

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině 

rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v 
rovině 

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

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 

    

Matematika 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

chápe principy asociativnosti a komutativnosti využívá 
je při pamětním i písemném počítání, správně stanoví 
posloupnost početních operací 

principy asociativnosti a komutativnosti v oboru do 
milionu, počítání se závorkami 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

v oboru přirozených čísel do milionu: písemně sčítá a 
odečítá, násobí jednociferným i víceciferným číslem, 
dělí dvoumístným číslem (se zbytkem), umí účelně 
propojovat písemné i pamětné počítání (i s použitím 
kalkulačky), seznamuje se s jazykem písmen 

pamětné i písemné sčítání a odčítání, písemné 
násobení a dělení dvouciferným dělitelem (se 
zbytkem), pohyb po číselné ose 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních operací 
v oboru přirozených čísel 

chápe princip zaokrouhlování, správně zaokrouhluje na 
desítky, stovky a tisíce, zapíše číslo v desítkové soustavě 
a znázorní ho na číselné ose 

zaokrouhlování na desítky, stovky a tisíce, zápis čísla v 
desítkové soustavě a jeho znázornění 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel 

řeší slovní úlohy včetně úloh s antisignálem, umí tvořit 
analogické úlohy 

slovní úlohy s jednou a více početními operacemi, 
vyjádření neznámé z jednoduché rovnice 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

chápe zlomek jako části celku, modeluje část celku 
zapsanou ve formě zlomku, 

seznámení s pojmem zlomek, slovní úlohy se zlomky 
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Matematika 4. ročník  

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel 

zvládá jednouché početní operace se zlomky se stejným 
jmenovatelem 

zlomky 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data vyhledává, sbírá a třídí data, systematicky je 
zaznamenává, či vpisuje do tabulky 

práce s daty 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 

orientuje se v pojmech graf a diagram, čte a sestavuje 
jednoduché tabulky a diagramy 

grafy, tabulka, diagram 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

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

lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, 
kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, 
mnohoúhelník 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

sčítá a odčítá graficky úsečky, určí obvod trojúhelníku, 
čtverce a obdélníku sečtením délek jeho stran a užívá 
základní jednotky obvodu 

délka úsečky, grafický součet úseček, obvod 
trojúhelníku, čtverce a obdélníku, jednotky délky a 
jejich převody 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice sestrojí rovnoběžky a kolmice vzájemná poloha dvou přímek, konstrukce kolmic a 
rovnoběžek, konstrukce čtverce a obdélníku 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

určí obsah čtverce a obdélníku pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

obsah čtverce a obdélníku, čtverečkovaný papír, 
mřížový útvar, čtvercová síť 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru 

rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osobě 
souměrné útvary a určí a narýsuje osově souměrný bod 

osová souměrnost, osově souměrné útvary 

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé 
na obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky 

řeší jednoduché praktické slovní úlohy z běžného života, 
řeší magické čtverce, řeší úlohy prostorové geometrie 

slovní úlohy z běžného života, magické čtverce, 
prostorová představivost (stavby z krychlí), číselné a 
obrázkové řady 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

    

Matematika 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 
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• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

principy asociativnosti a komutativnosti v oboru do 
miliardy 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

provádí písemné početní operace v oboru přirozených 
čísel 

sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních operací v 
oboru přirozených čísel 

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

zaokrouhlování na miliony, statisíce a desetitisíce, 
kontroly výpočtů, zápis čísla v desítkové soustavě a 
jeho znázornění (osa, teploměr, model) 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel 

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

slovní úlohy s více početními operacemi, vyjádření 
neznámé 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě 
zlomku 

zlomky, smíšená čísla 

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel 

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

zlomky 

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

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

desetinná čísla 

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose 

porozumí významu znaku „−“ pro zápis celého 
záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose 

záporná čísla 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data vyhledává, sbírá a třídí data práce s daty – závislosti a jejich vlastnosti 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 

čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

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

čtverec, obdélník, trojúhelník, mnohoúhelníky, 
kružnice, kruh 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

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

obvod mnohoúhelníku, jednotky délky a jejich 
převody 
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M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá 
základní jednotky obsahu 

obsah čtverce, obdélníku a trojúhelníku, prostorová 
tělesa (kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel válec) a 
jejich sítě 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru 

rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově 
souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru 
překládáním papíru 

osová souměrnost útvarů 

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé 
na obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky 

řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, 
jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých 
postupech a algoritmech školské matematiky 

slovní úlohy z běžného života, magické čtverce, 
prostorová představivost (stavby z krychlí), číselné a 
obrázkové řady 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

    

Matematika 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

přečte a zapíše desetinné číslo 
sčítá, odčítá, násobí a dělí desetinná čísla 

desetinná čísla – řády desetinných čísel, desetinné 
zlomky; sčítání, odčítání, násobení a dělení 
desetinných čísel 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru 
přirozených čísel 
najde a rozliší násobek a dělitel čísla 
pozná, co je prvočíslo a co číslo složené 
rozloží číslo na součin prvočísel 
zná znaky dělitelnosti 

dělitelnost přirozených čísel – násobek, dělitel; číslo 
složené, prvočíslo, prvočíselný rozklad; znaky 
dělitelnosti; nejmenší společný násobek, největší 
společní dělitel 
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najde nejmenší společná násobek čísel 
najde největší společní dělitel čísel 
pozná čísla soudělná a nesoudělná 
používá dělitelnost čísel při řešení praktických úloh 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

vyjádří vztah celek-část desetinným číslem desetinná čísla 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

používá desetinná čísla při řešení praktických úloh 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku 

pozná vedlejší a vrcholové úhly a zná jejich vlastnosti 
pozná souhlasné a střídavé úhly a zná jejich vlastnosti 
používá matematické zápisy pro označení velikosti úhlu 
a velikosti úsečky 
zná trojúhelníkovou nerovnost a využívá ji v úlohách 

úhel – dvojice úhlů 
úsečka 
trojúhelníková nerovnost 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary popíše, co je úhel 
označí úhel, jeho vrchol a ramena 
popíše úhly písmeny řecké abecedy 
určí body, které náleží a nenáleží úhlu 
zná základní vlastnosti trojúhelníků a rozdělí je podle 
velikosti vnitřních úhlů a délek stran 
sestrojí výšku trojúhelníku a popíše její vlastnosti 
zná vlastnosti středních příček trojúhelníku 

úhel – ramena a vrchol; přenášení úhlu, osa úhlu 
trojúhelník – úhly; třídění; výška; těžnice, těžiště, 
střední příčky 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem změří velikost úhlu úhloměrem 
sčítá a odčítá úhly (i graficky), určí dvojnásobný úhel a 
poloviční úhel 
určí velikost vnitřních a vnějších úhlů v trojúhelníku 

úhel – měření; početní operace s úhly 

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

narýsuje úhel 
narýsuje osu úhlu 
rýsuje osově souměrné útvary, při rýsování používá 
různé druhy čar 

úhel, osa úhlu 
osově souměrné útvary 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary sestrojí trojúhelník 
sestrojí střední příčky trojúhelníku 

trojúhelník – střední příčka, kružnice opsaná a 
vepsaná trojúhelníku 
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sestrojí kružnici opsanou trojúhelníku a zná její 
vlastnosti 
sestrojí kružnici vepsanou trojúhelníku a zná její 
vlastnosti 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar 

rozezná osově souměrné útvary ve svém okolí 
pozná osově souměrné geometrické útvary a určí jejich 
osy souměrnosti 
sestrojí osu úsečky a osu úhlu 
sestrojí vzor a obraz bodu a vzor a obraz rovinného 
útvaru v osové souměrnosti 
sestrojí a pojmenuje samodružný bod 

osová souměrnost – shodné útvary; osově souměrné 
útvary; osově souměrné geometrické útvary, osa 
úsečky a osa úhlu; útvary v osové souměrnosti, vzor a 
obraz 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

zná základní vlastnosti krychle a kvádru – počet vrcholů, 
hran, stěn, úhlopříček 

krychle a kvádr – vlastnosti, stěnové a tělesové 
úhlopříčky 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles zná vzorce pro výpočet povrchu a objemu krychle a 
kvádru 

krychle a kvádr – povrch, objem; jednotky obsahu a 
objemu 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne síť krychle a kvádru síť krychle a kvádru 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

narýsuje krychli a kvádr zobrazení krychle a kvádru 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

řeší praktické úlohy s využitím poznatků o krychli a 
kvádru 

krychle a kvádr 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení 
úloh s využitím desetinných čísel a dělitelnosti a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 

slovní úlohy – užití desetinných čísel a dělitelnosti; 
číselné a obrázkové analogie, číselné a logické řady 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

řeší úlohy na prostorovou představivost s využitím 
znalosti vlastností krychle a kvádru, aplikuje a 
kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

krychle a kvádr – logické a netradiční geometrické 
úlohy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

převede nepravý zlomek na smíšené číslo a naopak 
najde převrácený zlomek k danému zlomku 
převede zlomek na desetinné číslo a naopak 
rozšiřuje a krátí zlomky 
sečte, odečte, vynásobí a vydělí dva zlomky 
pracuje se složenými zlomky 
určí číslo opačné k danému celému číslu 
znázorní na číselné ose kladná i záporná celá čísla 
vypočítá absolutní hodnotu celého čísla 
sčítá, odčítá, násobí a dělí celá čísla 
porovnává racionální čísla 
uspořádá racionální čísl na číselné ose 
převede zlomek na racionální číslo a naopak 
umí stanovit pořadí operací (plus, mínus, krát, děleno) a 
závorek 

zlomky – pravý a nepravý zlomek, smíšené číslo; 
rozšiřování a krácení zlomků, základní tvar zlomku; 
porovnávání zlomků, zlomek a desetinné číslo; sčítání, 
odčítání, násobení a dělení zlomků 
celá čísla – kladná a záporná čísla, opačná čísla; 
porovnávání celých čísel; absolutní hodnosta celého 
čísla; sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel 
racionální čísla – záporná desetinná čísla, záporné 
zlomky; početní operace s racionálními čísly 

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor 

zaokrouhluje racionální čísla na daný řád 
zaokrouhluje racionální čísla na požadovaný počet 
platných číslic 

zaokrouhlování racionálních čísel 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

vyjádří vztah celek-část zlomkem 
vyjádří vztah celek-část poměrem 
vyjádří vztah celek-část procentem 

zlomky 
poměr 
procenta 

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

najde převrácený poměr k danému poměru 
rozšiřuje a krátí poměr 
vyjádří poměr v základním tvaru 
rozdělí číslo na díly v daném (i postupném) poměru 

poměr – určování poměru, převrácený poměr, dělení 
celku v daném poměru; změna čísla v daném poměru, 
postupný poměr, krácení a rozšiřování poměru 

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek) 

rozlišuje procento a promile 
vyjádří procenta z celku pomocí desetinných čísel a 

procenta 
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naopak 
vypočítá základ, procentovou část, počet procent 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

používá zlomky při řešení praktických úloh 
řeší praktické úlohy s využitím celých čísel 
řeší slovní úlohy s racionálními čísly 
řeší slovní úlohy s využitím přímé a nepřímé úměrnosti 
rozlišuje pojmy jistina, úrok a úroková míra 
vypočítá velikost úroku a úrokové míry 

zlomky 
celá čísla 
racionální čísla 
poměr, přímá a nepřímá úměrnost 
základy finanční matematiky – půjčky, vklady, úroky, 
jistina, úroková míra 

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 

pozná vztah přímé úměrnosti, určí hodnotu koeficientu 
přímé úměrnosti 
pozná vztah nepřímé úměrnosti, určí hodnotu 
koeficientu nepřímé úměrnosti 

přímá a nepřímá úměrnost – trojčlenka 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku 

zapíše matematickým zápisem shodnost trojúhelníků shodnost trojúhelníků 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary pozná čtyřúhelníky, rozlišuje je podle velikostí stran, 
úhlů, úhlopříček a vztahů mezi nimi 
zná pravoúhelníky – čtverec a obdélní a jejich vlastnosti 
zná kosoúhelníky – kosočtverec a kosodélník a jejich 
vlastnosti 
pozná lichoběžník a jeho typy, zná jeho vlastnosti 

čtyřúhelníky – čtverec a obdélník; kosočtverec a 
kosodélník; lichoběžník 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

vypočítá obvod a obsah čtverce a obdélníku, 
kosočtverce a kosodélníku, lichoběžníku, trojúhelníku 
počítá obvody a obsahy geometrických útvarů 
složených ze čtyřúhelníků 

obvod a obsah čtverce a obdélníku; kosočtverce a 
kosodélníku; lichoběžníku; trojúhelníku 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary narýsuje trojúhelník s využitím věty sss, sus a usu 
včetně rozboru, postupu konstrukce a závěru s počtem 
řešení 
správně rýsuje konstrukční úlohy, umí používat vhodné 
druhy čar, ověří měřením správnost své konstrukce 

trojúhelníky – věta sss, sus, usu 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

pozná shodné trojúhelníky 
rozhodne, zda trojúhelník lze sestrojit – zná 

shodnost trojúhelníků 
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Matematika 7. ročník  

trojúhelníkovou nerovnost a hodnotu součtu všech 
vnitřních úhlů v trojúhelníku 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar 

rozezná středově souměrné útvary ve svém okolí 
pozná středově souměrné geometrické útvary a určí 
jejich střed souměrnosti 
rozezná, kdy je útvar osově souměrný a kdy středově 
souměrný 
sestrojí vzor a obraz bodu a vzor a obraz rovinného 
útvaru ve středové souměrnosti 
pečlivě rýsuje středově souměrné útvary, při rýsování 
používá různé druhy čar 

středová souměrnost – středová souměrnost ve 
čtvercové síti; obraz útvaru ve středové souměrnosti 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

pozná tělesa, která patří mezi hranoly 
rozlišuje pojmy vrchol, hrana, stěna, podstava, plášť a 
síť hranolu a vyznačí je v náčrtku hranolu 
určí počet vrcholů, stěn a hran daného hranolu 

hranoly 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles vypočítá povrch a objem hranolu hranoly – povrch, objem 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne síť hranolu sítě hranolů 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

načrtne hranol zobrazení hranolů 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

řeší praktické úlohy využívající vlastnosti hranolu hranoly 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení 
úloh a problémů finanční matematiky a nalézá různá 
řešení 

základy finanční matematiky 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

řeší úlohy na prostorovou představivost s využitím 
znalosti vlastností hranolů, aplikuje a kombinuje 
poznatky a dovednosti z různých tematických a 
vzdělávacích oblastí 

hranoly – logické a netradiční geometrické úlohy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 
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Matematika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

vypočítá mocninu libovolného čísla 
vypočítá druhou a třetí odmocninu vybraných čísel 
pamětně a druhou a třetí odmocninu libovolných čísel 
na kalkulačce nebo pomocí tabulek 
upravuje výrazy s mocninami i odmocninami 
využívá různé vzorce pro počítání s mocninami a 
odmocninami 

mocnina a odmocnina – celých čísel, desetinných čísel, 
zlomků, součinu a podílu; výpočet mocnin a odmocnin 
na kalkulačce a pomocí tabulek; umocňování součinu, 
zlomku a mocniny 

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor 

vypočítá mocninu a odmocninu libovolných čísel na 
kalkulačce 

výpočet mocnin a odmocnin na kalkulačce 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace 
s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

upravuje výrazy vytýkáním a roznásobováním 
násobí mnohočlen jednočlenem i mnohočlenem 
oboustranně používá vzorce pro druhou mocninu 
součtu a rozdílu a součin součtu rozdílu výrazů 

výrazy – proměnná, hodnota výrazu; operace s 
mnohočleny; druhá mocnina součtu a rozdílu, součin 
součtu a rozdílu; rozklady na součiny, úpravy výrazů 
pomocí vzorců 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

zná zápis lineární rovnice a ekvivalentní úpravy, vyřeší 
lineární rovnici a správnost výsledků ověří pomocí 
zkoušky 
určí počet možných řešení lineární rovnice – jedno, 
nekonečně mnoho, žádné 
převede text slovní úlohy do matematického zápisu – 
určení neznáme hodnoty z textu, vyjádření dalších 
hodnot v testu pomocí neznámé, sestaví a vyřeší rovnici 
zkouškou ověří, že výsledky vyhovují podmínkám slovní 
úlohy, správně odpoví na otázky ze zadání slovní úlohy 

lineární rovnice – vyjádření neznámé ze vzorce 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

používá lineární rovnice při řešení praktických úloh lineární rovnice 
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Matematika 8. ročník  

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data získá správné informace ze sloupcových a kruhových 
grafů 

statistika 

M-9-2-02 porovnává soubory dat určí četnost dle hodnoty znaku statistického souboru, 
umí vypočítat relativní četnost a vyjádřit ji v procentech 
vypočítá aritmetický průměr všech hodnot znaku 
vypočítá modus a medián statistického souboru 

statistika – aritmetický průměr, modus, medián 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 

získané hodnoty zakreslí do grafu, orientuje se v typech 
grafů, dokáže získat a analyzovat hodnoty z grafu 

grafy ve statistice 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku 

zná Pythagorovu větu a uvědomuje si její význam 
vypočítá délku třetí strany pravoúhlého trojúhelníku s 
využitím dvou stran známé délky 
pomocí obrácené Pythagorovy věty určí, za je 
trojúhelník pravoúhlý 
využívá Pythagorovu větu pro výpočty v rovinných 
geometrických útvarech 
využívá Pythagorovu větu pro výpočty v praktických 
úlohách 

Pythagorova věta – pravoúhlá trojúhelník; výpočty s 
využitím Pythagorovy věty 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary pozná vzájemnou polohu přímky a kružnice (sečna, 
tečna, vnější přímka), ví, co je tětiva 
orientuje se ve vzájemné poloze dvou kružnic, určí jejich 
společné body 

kruh, kružnice – vzájemná poloha kružnice a přímky; 
vzájemná poloha dvou kružnic 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

vypočítá délku kružnice a obvod a obsah kruhu kruh, kružnice – délka, obvod, obsah 

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

zná Thaletovu větu a její použití 
využívá Thaletovu větu pro konstrukci pravoúhlého 
trojúhelníku a konstrukci tečen z daného bodu ke 
kružnici 
orientuje se v množinách bodů daných vlastností, najde 
a narýsuje geometrické útvary s danou vlastností a 
pojmenuje je 
využívá množiny bodů daných vlastností při řešení 
konstrukčních úloh a při konstrukci trojúhelníků a 
čtyřúhelníků 

Thaletova věta 
množiny bodů daných vlastností – množiny bodů v 
rovině; konstrukce trojúhelníku a čtyřúhelníků 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary sestrojí kružnici a kruh kružnice, kruh 
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M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

načrtne válec 
rozliší, co je plášť a co je povrch válce 

válec 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles vypočítá povrch a objem válce válec – povrch a objem 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne síť válce síť válce 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

načrtne válec zobrazení válce 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

řeší praktické úlohy využívající vlastnosti válce válec 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

řeší úlohy na prostorovou představivost s využitím 
znalosti vlastností válce, aplikuje a kombinuje poznatky 
a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích 
oblastí 

válec – logické a netradiční geometrické úlohy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

    

Matematika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

pomocí měřítka určuje vzdálenosti na mapě a ve 
skutečnosti 

podobnost a její užití v praxi 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

určí podmínky, za kterých má lomený výraz smysl 
rozšiřuje a krátí lomené výrazy 
najde společný násobek dvou výrazů 
sčítá, odčítá, násobí a dělí lomené výrazy 
upravuje složené lomené výrazy 

lomené výrazy – definiční obor, krácení a rozšiřování; 
sčítání, odčítání, násobení, dělení, umocňování; 
složený výraz 
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M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

vyloučí hodnoty, pro něž nemá rovnice smysl 
najde společný násobek několika výrazů 
upravuje rovnice 
rozhodne o počtu řešení dané rovnice nebo soustavy 
rovnic 
provádí ekvivalentní úpravy rovnice a soustavy rovnic 
řeší soustavu rovnic srovnávací, sčítací nebo dosazovací 
metodou 
sestaví soustavu rovnic k dané slovní úloze 

rovnice s neznámou ve jmenovateli 
soustava dvou rovnic 
srovnávací, sčítací a dosazovací metoda 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

používá soustavu lineárních rovnic pro řešení 
praktických úloh 

soustavy lineárních rovnic 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data orientuje se v rodinných financích, v příjmech a výdajích 
domácnosti 

rodinné finance (přebytková a deficitní finanční 
situace) 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 

načrtne graf lineární funkce 
vypočítá souřadnice průsečíků grafu funkce s osami x a 
y 
vyřeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic o dvou 
neznámých 
načrtne hyperbolu – graf nepřímé úměry 

funkce, její graf a vlastnosti 
lineární funkce 
nepřímá úměrnost 

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů 

matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů 

funkce 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

pozná podobné útvary 
určí poměr podobnosti 
zná věty o podobnosti trojúhelníků 

podobné útvary 
podobnost trojúhelníků 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

pozná jehlan, kužel a kouli a zná jejich vlastnosti jehlan, kužel, koule 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles vypočítá objem a povrch jehlanu, kužele a koule jehlan, kužel a koule – povrch a objem 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne i narýsuje síť jehlanu a kužele síť jehlanu a kužele 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

načrtne jehlan, kužel, kouli zobrazení jehlanu, kužele a koule 



Naše zelená škola – domov myšlenek, poznání a kamarádů 

109 

Matematika 9. ročník  

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

aplikuje znalosti o jehlanu, kuželi a kouli při výpočtech 
praktických úloh 
využívá podobnost při řešení praktických příkladů 

jehlan, kužel, koule 
podobnost trojúhelníků 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení 
úloh a problémů finanční matematiky a nalézá různá 
řešení 

rodinné finance 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

řeší úlohy na prostorovou představivost s využitím 
znalosti vlastností jehlanu, kužele a koule, aplikuje a 
kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

jehlan, kužel, koule – logické a netradiční geometrické 
úlohy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 
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5.7 Informatika  

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 1 1 1 6 

    Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Informatika 

Oblast Informatika 

Charakteristika předmětu Předmět informatika dává prostor všem žákům porozumět tomu, jak funguje počítač a informační systémy. 
Zabývá se automatizací, programováním, optimalizací činností, reprezentací dat v počítači, kódováním a 
modely popisujícími reálnou situaci nebo problém. Dává prostor pro praktické aktivní činnosti a tvořivé 
učení se objevováním, spoluprací, řešením problémů, projektovou činností. Pomáhá porozumět světu 
kolem nich, jehož nedílnou součástí digitální technologie jsou. Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova 
informatického myšlení s jeho složkami abstrakce, algoritmizace a dalšími. Praktickou činnost s tvorbou 
jednotlivých typů dat a s aplikacemi vnímáme jako prostředek k získání zkušeností k tomu, aby žák mohl 
poznávat, jak počítač funguje, jak reprezentuje data různého typu, jak pracují informační systémy a jaké 
problémy informatika řeší. Škola je zaměřena na informatiku a technické směřování rozvoje žáků, proto 
jsou do výuky zařazeny základy robotiky jako aplikovaná oblast, propojující informatiku a programování 
s technikou, umožňují řešit praktické komplexní problémy, podporovat tvořivost a projektovou činnost a 
rozvíjet tak informatické myšlení. Škola klade důraz na rozvíjení digitální gramotnosti v ostatních 
předmětech, k tomu přispívá informatika svým specifickým dílem. 

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

Výuka Informatiky probíhá na počítačích či noteboocích, buď v PC učebně, nebo v běžné učebně 
s přenosnými notebooky, s připojením k internetu. Některá témata probíhají bez počítače. V řadě činností 
preferujeme práci žáků ve dvojicích u jednoho počítače, aby docházelo k diskusi a spolupráci. Žák nebo 
dvojice pracuje individuálním tempem. Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, 
experimentuje, ověřuje své hypotézy, diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, 
konstruuje své poznání. Není kladen naprosto žádný důraz na pamětné učení a reprodukci. 
Pro výuku jsou zakoupené následující pomůcky: VEX 123, VEX GO, software 
Předmět Informatika je vyučován s dotací 1 hodina ve 4. - 9. ročníku. 
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Integrace předmětů • Informatika 

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

Kompetence k učení: 
Nabízíme žákům různé způsoby osvojení si učiva (psané texty, videa, vyhledávání informací, zapojení 
praktických činností), konce hodin věnujeme sebehodnocení. 
Do výuky zařazujeme prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění v praxi (pozorování, 
experimenty, výlet, projektová výuka, simulace, hraní rolí apod.), cílíme na vlastní zkušenost žáků. 
Využíváme práci s různými informačními zdroji, porovnáváme teorie s vlastní praxí, cílíme na vlastní 
zkušenost žáků. 
Podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet. 
Při výuce vyžadujeme používání správných termínů, pojmů a definic. 
Umožňujeme žákům zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají možnost 
prezentovat výsledky své práce.  

Kompetence k řešení problémů: 
Vytváříme prostor pro navrhování různých řešení, směrujeme žáky k výběru nejvhodnějšího způsobu řešení 
problému.  
Umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, 
ověřit výsledek řešení, obhájit ho a zvážit jeho uplatnění v praxi. 

Kompetence komunikativní: 
Umožňujeme žákům využívat získané znalosti ústně i písemně prezentovat (samostatná práce, projekty, 
prezentace, referáty, řízená diskuse, komunitní kruh, tvořivé psaní, závěrečná práce).  
Vytváříme prostor pro vyjadřování žáků (diskuse, dialog, obhajoba názorů, argumentace, aktuální dění).  
Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování.  
Rozvíjíme výstižné kultivované vyjadřování v samostatném i společném skupinovém projevu, logické 
uspořádání výpovědi, správnou argumentaci; podporujeme hledání podstaty sdělení/problému a rozvíjení 
činnosti shrnutí faktů. 

Kompetence sociální a personální: 
Orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.  
Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, vyžadujeme žákovské sebehodnocení a sebereflexi, hodnocení se 
navzájem.  
Umožňujeme žákům spolupodílet se na vytváření pravidel pro soužití ve škole (třídní pravidla, školní řád) a 
dohlížíme na jejich dodržování.  
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Do výuky zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování.  

Kompetence občanské: 
Dohlížíme na dodržování pravidel, respektování odlišností a názorů druhých.  
Volíme demokratické způsoby rozhodování (volba zástupců do školního parlamentu, demokratické 
hlasování).  
Do výuky zařazujeme akce, které motivují ke sportu, zdravému životnímu stylu, udržitelnému životnímu 
stylu (sportovní dny, Uklízíme Česko, příprava zdravé stravy).  
Učíme poskytování první pomoci v rozsahu adekvátním věku dítěte.  
Slavíme důležité státní svátky, významné dny, výročí. 

Kompetence pracovní: 
Dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti práce.  
Různými formami (exkurze, film, beseda, výlet apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi, cíleně 
ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.   

Kompetence digitální: 
Umožňujeme žákům vyhledávání a zpracování informací v digitální podobě s důrazem na ověření 
pravdivosti.  
Seznamujeme žáky s možným ohrožením bezpečnosti zařízení i dat a o negativním dopadu na fyzické 
i duševní zdraví.  
Se žáky komunikujeme prostřednictvím digitálních aplikací a služeb (on – line výuka, školní informační 
systém, e-mail apod.).  
Do výuky zařazujeme úkoly, které žáci zpracují jako videohovor, textový dokument, vypracují prezentaci 
apod.  

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení 

    

Informatika 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která 
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na základě dat 

sdělí informaci obrázkem 
předá informaci zakódovanou pomocí textu či čísel 
zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje text 

piktogramy, emodži 
přenos na dálku, šifra 
kód 
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zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek pomocí 
mřížky 
obrázek složí z daných geometrických tvarů či 
navazujících úseček 

pixel, rastr, rozlišení 
kreslení čar, vybarvování 
tvary, skládání obrazce 

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu vyčte informace z obrázkových modelů schémata, tabulky, diagramy 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje k práci 
při práci s grafikou a textem přistupuje k datům i na 
vzdálených počítačích a spouští online aplikace 
edituje digitální text, vytvoří obrázek 
rozpozná zvláštní chování počítače a případně přivolá 
pomoc dospělého 
pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými 
pracuje, vysvětlí, k čemu slouží 
přehraje zvuk či video 
uloží svoji práci do souboru, otevře soubor 
používá krok zpět, zoom 
řeší úkol použitím schránky 
dodržuje pravidla a pokyny při práci s digitálním 
zařízením 

zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace 
sdílení dat, cloud 
kreslení čar, vybarvování 
kreslení bitmapových obrázků 
psaní slov na klávesnici 
editace textu 
technické problémy a přístupy k jejich řešení 
digitální zařízení 
přehrávání zvuku a videa 
práce se soubory 
ukládání práce do souboru 
otevírání souborů 
ovládání myši 
používání ovladačů 
ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom) 
digitální zařízení 

I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí 

propojí digitální zařízení a uvede bezpečnostní rizika, 
která s takovým propojením souvisejí 
uvede různé příklady využití digitálních technologií v 
zaměstnání rodičů 

propojení technologií, internet 
využití digitálních technologií v různých oborech 

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi 

pamatuje si a chrání své heslo, přihlásí se ke svému účtu 
a odhlásí se z něj 

ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví 
uživatele 

    

Informatika 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která 
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na základě dat 

nalezne ve svém okolí systém a určí jeho prvky 
určí, jak spolu prvky souvisí 

systém, struktura, prvky, vztahy 

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji 

popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a znázorní ji analýza a popis situace, využití schémat a modelů 

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu pomocí obrázku znázorní jev 
pomocí obrázkových modelů řeší zadané problémy 
pomocí grafu znázorní vztahy mezi objekty 

obrázkové modely a schémata 
řešení problému pomocí obrázkových modelů 
graf a vztahy mezi objekty 

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů vytváří vzory 
sestaví symbolický zápis postupů 

kreslení čar, pohyb a razítkování 
kódování informace 

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a 
popíše jednotlivé kroky jeho řešení 

popíše jednoduchý problém a navrhne jednotlivé kroky 
k jeho řešení 

algoritmus – vznik; ke stejnému cíli vedou různé 
algoritmy 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
program pro ovládání postavy 
v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
program pro chování a reakci postav 
rozpozná opakující se vzory, používá opakování, stanoví, 
co se bude opakovat a kolikrát 
rozpozná, jestli se příkaz umístí dovnitř opakování, před 
nebo za něj 
vytvoří a použije nový blok 
upraví program pro obdobný problém 

příkazy a jejich spojování do programu; Vykonání 
programu 
reakce postav na různé události 
podmínky, jejich splnění a využití při řízení chování 
postav 
monitorování aktuální situace a nastavení postavy ve 
scéně 
posílání zpráv mezi postavami, reakce jedné postavy, 
paralelní reakce několika postav 
rozpoznávání a vytváření opakujících se vzorů 
opakování několika spojených příkazů 
algoritmus a jemu odpovídající skupina opakujících se 
vzorů 
různé kostýmy v opakujících se vzorech 
kombinování opakujících se vzorů 
kombinace procedur 
opakování příkazů 
pevný počet opakování 
vlastní bloky, jejich používaní, vytváření a úprava 
více kostýmů postavy, volba kostýmu 
vlastní bloky, jejich používaní, vytváření a úprava 
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náhodné hodnoty 
kombinace procedur a základních příkazů 

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu 

v programu najde a opraví chyby 
vytváří, používá a kombinuje vlastní bloky 
přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky 
rozhodne, jestli a jak lze zapsaný program nebo postup 
zjednodušit 
cíleně využívá náhodu při volbě vstupních hodnot 
příkazů 

hledání chyby ve scénáři a její oprava 
vlastní bloky, jejich používaní, vytváření a úprava 
více kostýmů postavy, volba kostýmu 
čtení programů 
náhodné hodnoty jako vstupy příkazů 
určování rozsahu pro náhodné vstupy 

I-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, rozezná 
jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi 

nalezne ve svém okolí systém a určí jeho prvky a určí, 
jak spolu prvky souvisí 
pracuje s texty, obrázky a tabulkami v učebních 
materiálech 

systém, struktura, prvky, vztahy 
data, druhy dat 
vizualizace dat v grafu 

I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do 
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná 
data 

umístí data správně do tabulky 
doplní prvky v tabulce 
doplní posloupnost prvků 
v posloupnosti opakujících se prvků nahradí chybný za 
správný 

řazení dat v tabulce 
doplňování tabulky a datových řad 
kritéria kontroly dat 
řešení problémů pomocí modelů 

    

Informatika 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, 
odhaluje chyby v cizích interpretacích dat 

najde a opraví chyby u různých interpretací týchž dat 
(tabulka versus graf) 
odpoví na otázky na základě dat v tabulce 
popíše pravidla uspořádání v existující tabulce 

data v grafu a tabulce 
evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce 
kontrola hodnot v tabulce 
filtrování, řazení a třídění dat 
porovnání dat v tabulce a grafu 

I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby 
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu 

rozpozná zakódované informace kolem sebe 
zakóduje a dekóduje znaky pomocí znakové sady 
zašifruje a dešifruje text pomocí několika šifer 
zakóduje v obrázku barvy více způsoby 
zakóduje obrázek pomocí základní geometrických tvarů 
zjednoduší zápis textu a obrázku, pomocí kontrolního 

přenos informací, standardizované kódy 
znakové sady 
přenos dat, symetrická šifra 
identifikace barev, barevný model 
vektorová grafika 
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součtu ověří úplnost zápisu 
ke kódování využívá i binární čísla 

zjednodušení zápisu, kontrolní součet 
binární kód, logické A a NEBO 

I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen 

v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
program, dbá na jeho čitelnost a přehlednost 
po přečtení programu vysvětlí, co vykoná 
ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby 
používá cyklus s pevným počtem opakování, rozezná, 
zda má být příkaz uvnitř nebo vně opakování 
vytváří vlastní bloky a používá je v dalších programech 
diskutuje různé programy pro řešení problému 
vybere z více možností vhodný program pro řešený 
problém a svůj výběr zdůvodní 

vytvoření programu 
opakování 
podprogramy 

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví 
v něm případnou chybu 

I-9-3-01 vysvětlí účel informačních systémů, které 
používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy 
mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování 
i užívání informačních systémů 

popíše pomocí modelu alespoň jeden informační 
systém, s nímž ve škole aktivně pracují 
pojmenuje role uživatelů a vymezí jejich činnosti a s tím 
související práva 
doplní podle pravidel do tabulky prvky, záznamy 
navrhne tabulku pro záznam dat 
propojí data z více tabulek či grafů 

školní informační systém, uživatelé, činnosti, práva, 
databázové relace 

I-9-3-04 sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí 
její funkčnost, případně navrhne její úpravu 

    

Informatika 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-9-1-03 vymezí problém a určí, jaké informace bude 
potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí 
grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj 
navržený model s jinými modely k řešení stejného 
problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní 

vysvětlí známé modely jevů, situací, činností 
v mapě a dalších schématech najde odpověď na otázku 
pomocí ohodnocených grafů řeší problémy 
pomocí orientovaných grafů řeší problémy 

standardizovaná schémata a modely 
ohodnocené grafy, minimální cesta grafu, kostra grafu 
orientované grafy, automaty 
modely, paralelní činnost 
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I-9-1-04 zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data 
potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu 
a opraví ji 

vytvoří model, ve kterém znázorní více souběžných 
činností 

I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen 

v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
přehledný program k vyřešení problému 
po přečtení programu vysvětlí, co vykoná 
ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby 
používá podmínky pro ukončení opakování, rozezná, 
kdy je podmínka splněna 
spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav 
vytváří vlastní bloky a používá je v dalších programech 
diskutuje různé programy pro řešení problému 
vybere z více možností vhodný program pro řešený 
problém a svůj výběr zdůvodní 
hotový program upraví pro řešení příbuzného problému 
v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
přehledný program k vyřešení problému 
po přečtení programu vysvětlí, co vykoná 
ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby 
používá podmínky pro větvení programu, rozezná, kdy 
je podmínka splněna 
spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav 
používá souřadnice pro programování postav 
používá parametry v blocích, ve vlastních blocích 
vytvoří proměnnou, změní její hodnotu, přečte a 
použije její hodnotu 
diskutuje různé programy pro řešení problému 
hotový program upraví pro řešení příbuzného problému 

opakování s podmínkou 
události, vstupy 
objekty a komunikace mezi nimi 
větvení programu, rozhodování 
grafický výstup, souřadnice 
podprogramy s parametry 
proměnné 

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v 
něm případnou chybu 

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos 

nainstaluje a odinstaluje aplikaci 
uloží textové, grafické, zvukové a multimediální soubory 
vybere vhodný formát pro uložení dat 
vytvoří jednoduchý model domácí sítě; popíše, která 
zařízení jsou připojena do školní sítě 

datové a programové soubory a jejich asociace v 
operačním systému 
správa souborů, struktura složek 
instalace aplikací 
domácí a školní počítačová síť 

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich charakteristické znaky 
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I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými 
stavy počítače 

porovná různé metody zabezpečení účtů 
spravuje sdílení souborů 
pomocí modelu znázorní cestu e-mailové zprávy 
zkontroluje, zda jsou části počítače správně propojeny, 
nastavení systému či aplikace, ukončí program bez 
odezvy 

fungování a služby internetu 
princip e-mailu 
metody zabezpečení přístupu k datům 
role a jejich přístupová práva (vidět obsah, číst obsah, 
měnit obsah, měnit práva) 
postup při řešení problému s digitálním zařízením 
(např. nepropojení, program bez odezvy, špatné 
nastavení, hlášení / dialogová okna) 

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše 
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení 

    

Informatika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
navrhne a popíše kroky k jejich řešení 

podle návodu nebo vlastní tvořivostí sestaví robota 
upraví konstrukci robota tak, aby plnil modifikovaný 
úkol 
vytvoří program pro robota a otestuje jeho funkčnost 
přečte program pro robota a najde v něm případné 
chyby 
ovládá výstupní zařízení a senzory robota 
vyřeší problém tím, že sestaví a naprogramuje robota 
přečte program, najde v něm chybu a odstraní ji 
používá opakování, rozhodování, proměnné 
ovládá výstupní zařízení desky 

sestavení a oživení robota 
sestavení programu s opakováním, s rozhodováním 
používání výstupních zařízení robota (motory, displej, 
zvuk) 
používání senzorů (tlačítka, vzdálenost, světlo/barva) 
čtení programu 
projekt Můj robot 
ovládání LED displeje 
tlačítka a senzory náklonu 
připojení sluchátek, tvorba hudby 

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v 
něm případnou chybu 

I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; 
využívá funkce pro automatizaci zpracování dat 

při tvorbě vzorců rozlišuje absolutní a relativní adresu 
buňky 
používá k výpočtům funkce pracující s číselnými a 
textovými vstupy (průměr, maximum, pořadí, zleva, 
délka, počet, když) 
řeší problémy výpočtem s daty 
připíše do tabulky dat nový záznam 
seřadí tabulku dat podle daného kritéria (velikost, 

relativní a absolutní adresy buněk 
použití vzorců u různých typů dat 
funkce s číselnými vstupy 
funkce s textovými vstupy 
vkládání záznamu do databázové tabulky 
řazení dat v tabulce 
filtrování dat v tabulce 
zpracování výstupů z velkých souborů dat 

I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení 
využije evidenci dat; na základě doporučeného i 
vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a 
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nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v 
evidenci dat 

abecedně) 
používá filtr na výběr dat z tabulky, sestaví kritérium pro 
vyřešení úlohy 
ověří hypotézu pomocí výpočtu, porovnáním nebo 
vizualizací velkého množství dat 

    

Informatika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
navrhne a popíše kroky k jejich řešení 

řeší problémy sestavením algoritmu 
v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
přehledný program k vyřešení problému 
po přečtení programu vysvětlí, co vykoná 
ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby 
diskutuje různé programy pro řešení problému 
vybere z více možností vhodný program pro řešený 
problém a svůj výběr zdůvodní 
řeší problém jeho rozdělením na části pomocí vlastních 
bloků 
hotový program upraví pro řešení příbuzného problému 
zvažuje přístupnost vytvořeného programu různým 
skupinám uživatelů a dopady na ně 

programovací projekt a plán jeho realizace 
popsání problému 
testování, odladění, odstranění chyb 
pohyb v souřadnicích 
ovládání myší, posílání zpráv 
vytváření proměnné, seznamu, hodnoty prvků 
seznamu 
nástroje zvuku, úpravy seznamu 
import a editace kostýmů, podmínky 
návrh postupu, klonování. 
animace kostýmů postav, události 
analýza a návrh hry, střídání pozadí, proměnné 
výrazy s proměnnou 
tvorba hry s ovládáním, více seznamů 
tvorba hry, příkazy hudby, proměnné a seznamy 

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v 
něm případnou chybu 

I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce 
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování 
digitálních technologií určujících trendy ve světě 

pojmenuje části počítače a popíše, jak spolu souvisí 
vysvětlí rozdíl mezi programovým a technickým 
vybavením 
diskutuje o funkcích operačního systému a popíše 
stejné a odlišné prvky některých z nich 
na příkladu ukáže, jaký význam má komprese dat 
popíše, jak fungují vybrané technologie z okolí, které 
považuje za inovativní 

hardware a software 
složení současného počítače a principy fungování jeho 
součástí 
operační systémy: funkce, typy, typické využití 
komprese a formáty souborů 
fungování nových technologií kolem mě (např. smart 
technologie, virtuální realita, internet věcí, umělá 
inteligence) 

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos 

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich charakteristické znaky 
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I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými 
stavy počítače 

na schematickém modelu popíše princip zasílání dat po 
počítačové síti 
vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují některé služby 
internetu 
diskutuje o cílech a metodách hackerů 
vytvoří myšlenkovou mapu prvků zabezpečení počítače 
a dat 
diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu 

sítě 
typy, služby a význam počítačových sítí 
fungování sítě: klient, server, switch, paketový přenos 
dat, IP adresa 
struktura a principy Internetu, datacentra, cloud 
web: fungování webu, webová stránka, webový 
server, prohlížeč, odkaz/URL 
princip cloudové aplikace (např. e mail, e-shop, 
streamování) 
bezpečnost 
bezpečnostní rizika: útoky (cíle a metody útočníků), 
nebezpečné aplikace a systémy 
zabezpečení počítače a dat: aktualizace, antivir, 
firewall, zálohování a archivace dat 
digitální identita 
digitální stopa: sledování polohy zařízení, záznamy o 
přihlašování a pohybu po internetu, sledování 
komunikace, informace o uživateli v souboru 
(metadata); sdílení a trvalost (nesmazatelnost) dat 
fungování a algoritmy sociálních sítí, vyhledávání a 
cookies 

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše 
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení 
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5.8 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 0 0 0 0 0 0 7 

Povinný Povinný Povinný           

    

Název předmětu Člověk a jeho svět 

Oblast Člověk a svět práce, Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Člověk a jeho svět pomáhá žákům zvládnout specifika pravidelné školní docházky, 
vytváří základní představy o okolním světě, o vzájemných vztazích, zákonitostech v přírodě i ve společnosti 

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

Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk 
a jeho svět a Člověk a svět práce (Příprava pokrmů, Pěstitelské práce). 
Vyučovací předmět Člověk a jeho svět umožňuje žákům 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 samým 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. Seznamuje 
žáky se základy přípravy pokrmů a pěstování rostlin a péče o ně.  
Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je v 1. a 2. ročníku vyučován 2 hodiny týdně a ve 3. ročníku 3 hodiny 
týdně. Do výuky zařazujeme pravidelně skupinovou práci, pozorování, pokusy, tematicky zaměřené 
vycházky a výlety. Žáci pracují ve třídě i v exteriéru.  

Integrace předmětů • Člověk a svět práce 

• Člověk a jeho svět 



Naše zelená škola – domov myšlenek, poznání a kamarádů 

122 

Název předmětu Člověk a jeho svět 

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

Kompetence k učení: 
Nabízíme žákům různé způsoby osvojení si učiva (psané texty, videa, vyhledávání informací, zapojení 
praktických činností), konce hodin věnujeme sebehodnocení. 
Do výuky zařazujeme prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění v praxi (pozorování, 
experimenty, výlet, projektová výuka, simulace, hraní rolí apod.), cílíme na vlastní zkušenost žáků. 
Využíváme práci s různými informačními zdroji, porovnáváme teorie s vlastní praxí, cílíme na vlastní 
zkušenost žáků. 
Podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet. 
Při výuce vyžadujeme používání správných termínů, pojmů a definic. 

Kompetence k řešení problémů: 
Vytváříme prostor pro navrhování různých řešení, směrujeme žáky k výběru nejvhodnějšího způsobu řešení 
problému.  
Umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, 
ověřit výsledek řešení, obhájit ho a zvážit jeho uplatnění v praxi. 

Kompetence komunikativní: 
Umožňujeme žákům využívat získané znalosti ústně i písemně prezentovat (samostatná práce, projekty, 
prezentace, referáty, řízená diskuse, komunitní kruh, závěrečná práce).  
Vytváříme prostor pro vyjadřování žáků (diskuse, dialog, obhajoba názorů, argumentace, aktuální dění).  
Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování.  
Rozvíjíme výstižné kultivované vyjadřování v samostatném i společném skupinovém projevu, logické 
uspořádání výpovědi, správnou argumentaci; podporujeme hledání podstaty sdělení/problému a rozvíjení 
činnosti shrnutí faktů. 

Kompetence sociální a personální: 
Orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.  
Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, vyžadujeme žákovské sebehodnocení a sebereflexi, hodnocení se 
navzájem.  
Umožňujeme žákům spolupodílet se na vytváření pravidel pro soužití ve škole (třídní pravidla, školní řád) a 
dohlížíme na jejich dodržování.  
Do výuky zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování.  

Kompetence občanské: 
Dohlížíme na dodržování pravidel, respektování odlišností a názorů druhých.  
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Název předmětu Člověk a jeho svět 

Volíme demokratické způsoby rozhodování (volba zástupců do školního parlamentu, demokratické 
hlasování).  
Do výuky zařazujeme akce, které motivují ke sportu, zdravému životnímu stylu, udržitelnému životnímu 
stylu (sportovní dny, Uklízíme Česko, příprava zdravé stravy).  
Učíme poskytování první pomoci v rozsahu adekvátním věku dítěte.  
Slavíme důležité státní svátky, významné dny, výročí. 

Kompetence pracovní: 
Dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti práce.  
Různými formami (exkurze, film, beseda, výlet apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi, cíleně 
ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.  

Kompetence digitální: 
Umožňujeme žákům vyhledávání a zpracování informací v digitální podobě s důrazem na ověření 
pravdivosti.  
Seznamujeme žáky s možným ohrožením bezpečnosti zařízení i dat a o negativním dopadu na fyzické 
i duševní zdraví.  
Se žáky komunikujeme prostřednictvím digitálních aplikací a služeb (on – line výuka, školní informační 
systém, e-mail, prezentace apod.).  

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení žáků 

    

Člověk a jeho svět 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence sociální a personální 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence občanské 

• Kompetence digitální 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a 
školy 

prostředí a činnosti ve škole 
bezpečná cesta do školy 
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prostředí domova 
bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

zná místo svého bydliště a okolí obec (město), místní krajina – její části, poloha 
v krajině, minulost a současnost obce (města), 
význačné budovy 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků 

rodina – příbuzenské a mezigenerační vztahy 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

zná různá povolání a dokáže je pojmenovat práce, zaměstnání 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

rozlišuje časové údaje orientace v čase a časový řád – denní režim, roční 
období, dny v týdnu 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu 

pojmenuje některé kulturní či historické památky současnost a minulost v našem životě – proměny 
způsobu života 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, 
o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

uplatňuje elementární poznatky o sobě a rodině současnost a minulost v našem životě – proměny 
způsobu života, bydlení, průběh lidského života 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

pozoruje viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích 

voda a vzduch 
roční období 
rostliny, živočichové, ekosystém les 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

pozná některé přírodniny 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 základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů 

provádí jednoduché pokusy ve skupině jednoduché pokusy 
látka a jejich vlastnosti (třídění běžných materiálů) 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 

uplatňuje základní hygienické, režimové návyky lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy 
péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim 
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elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

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 jiných 

uplatňuje základní pravidla bezpečného chování drobné úrazy a poranění, prevence 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná 
místa pro hru, bezpečné chování v silničním provozu 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – 
postup v případě ohrožení (zkouška sirén) 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

provádí pozorování přírody základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její 
zpracování, výživa rostlin, osivo 
pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě 
(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.) 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pečuje o nenáročné rostliny pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování připraví tabuli pro jednoduché stolování základní vybavení kuchyně 
příprava jednoduchého pokrmu 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování chová se vhodně při stolování jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Poznávání lidí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Kulturní diference 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Ekosystémy 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Multikulturalita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

    

Člověk a jeho svět 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence občanské 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a 
školy, cestu na určené místo, orientuje se v budově 
školy 

prostředí a činnosti ve škole 
bezpečná cesta do školy 
prostředí domova 
význačné budovy 
bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

zná adresu svého bydliště, pozoruje a popíše změny v 
nejbližším okolí, obci (městě) 

obec (město), místní krajina – její části, poloha v 
krajině, minulost a současnost obce (města), význačné 
budovy, dopravní síť 
okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch 
a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, 
rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí, 
působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační 
body a linie, světové strany 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje 
toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných 
lidí, jejich přednostem i nedostatkům 

rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, 
příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce 
rodiny 
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ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

zná různá povolání a dokáže je pojmenovat, odvodí 
význam 

práce, zaměstnání, pracovní postupy 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

využívá časové údaje při řešení různých situací v denním 
životě 

orientace v čase a časový řád – určování času, denní 
režim, roční období, kalendář 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu 

pojmenuje kulturní či historické památky, uvede příklad 
společenského dění v obci 

současnost a minulost v našem životě – proměny 
způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, 
průběh lidského života, státní svátky a významné dny 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 
činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích 
a o práci lidí 

současnost a minulost v našem životě – proměny 
způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, 
průběh lidského života, státní svátky a významné dny 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

pozoruje a popíše viditelné proměny v přírodě v 
jednotlivých ročních obdobích 

voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, 
koloběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění 
vzduchu, význam pro život 
ekosystém rybník, řeka 
ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – 
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního 
prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace 
odpadů, živelní pohromy a ekologické katastrofy 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

roztřídí některé přírodniny proměny života ve vodě a okolo vody v průběhu roku 
rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi 
organismy, základní společenstva 

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů 

provádí jednoduché pokusy, určuje jejich společné a 
rozdílné vlastnosti 

voda (vlastnosti), pokusy s vodou, skupenství vody 
počasí, oblačnost, srážky 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví 

lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, 
životní potřeby člověka 
péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, 
správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, 
vhodná skladba stravy, pitný režim 
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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 jiných 

rozezná nebezpečí různého charakteru, uplatňuje 
základní pravidla bezpečného chování, aby neohrožoval 
zdraví své a zdraví jiných 

první pomoc při drobných poraněních 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, 
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě 
potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné 

osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná 
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém 
prostředí, bezpečné chování v silničním provozu, 
dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v 
dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní 
prvky), šikana ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – 
postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, 
zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku 
požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný 
záchranný systém 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

provádí pozorování přírody, zaznamenává výsledky 
pozorování 

pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě 
(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.) 
pěstování pokojových rostlin 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pečuje o nenáročné rostliny pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování připraví tabuli pro jednoduché stolování základní vybavení kuchyně 
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování 
výběr, nákup a skladování potravin 

 chová se vhodně při stolování  jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Psychohygiena 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Poznávání lidí 
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Etnický původ 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

    

Člověk a jeho svět 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence občanské 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a 
školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v 
nejbližším okolí 

domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště 
škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, 
bezpečná cesta do školy; riziková místa a situace 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

začlení svou obec (město) do příslušného kraje a 
obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v 
nejbližším okolí, obci (městě) 

obec (město), místní krajina – její části, poloha v 
krajině, minulost a současnost obce (města), význačné 
budovy, dopravní síť 
regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje 
toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných 
lidí, jejich přednostem i nedostatkům 

rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, 
příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce 
rodiny, fyzická a duševní práce, zaměstnání 
soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy 
demokracie 
chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování 
– ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní 
emocionality; rizikové situace; rizikové chování, 
předcházení konfliktům 
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právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva 
dítěte, práva a povinnosti žáků školy 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

odvodí význam a potřebu různých povolání a 
pracovních činností 

vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné; 
hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a 
výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma 
peněz, způsoby placení; banka jako správce peněz, 
úspory, půjčky 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

využívá časové údaje při řešení různých situací v denním 
životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti 

orientace v čase a časový řád – určování času, čas jako 
fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, 
kalendáře, letopočet, generace, denní režim, roční 
období 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu 

pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické 
památky, významné události regionu 

současnost a minulost v našem životě – proměny 
způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, 
průběh lidského života, státní svátky a významné dny 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 
činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích 
a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a 
současnost 

regionální památky – péče o památky, lidé a obory 
zkoumající minulost 
báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, 
vlast, rodný kraj 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě 
v jednotlivých ročních obdobích 

voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh 
vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, 
význam pro život 
životní podmínky – rozmanitost podmínek života na 
Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a 
živočišstva na Zemi; podnebí a počasí 
vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční 
období 
ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – 
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního 
prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace 
odpadů, živelní pohromy a ekologické katastrofy 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících 
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé 
lokalitě 

rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní 
potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, 
stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam 
v přírodě a pro člověka 
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nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky 
významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a 
její význam 

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů 

provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, 
určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří 
základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a 
přístrojů 

látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a 
skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření 
veličin s praktickým užíváním základních jednotek 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví 

péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, 
správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, 
vhodná skladba stravy, pitný režim; přenosné a 
nepřenosné nemoci, ochrana před infekcemi 
přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy 
a poranění, prevence nemocí a úrazů, první pomoc při 
drobných poraněních, osobní, intimní a duševní 
hygiena 
lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, 
životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem 
a ženou, biologické a psychické změny v dospívání, 
základy lidské reprodukce, vývoj jedince 

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 jiných 

rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 
bezpečná místa pro hru a trávení volného času; 
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná 
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém 
prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné 
chování v silničním provozu, dopravní značky; 
předcházení rizikovým situacím v dopravě a 
v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), 
šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a 
jiné formy násilí v médiích 
návykové látky, závislosti a zdraví – návykové látky, 
hrací automaty a počítače, závislost, odmítání 
návykových látek, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, 
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě 

přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla 
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sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá 
způsoby komunikace s operátory tísňových linek 

tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou 
linku 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – 
postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, 
zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku 
požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný 
záchranný systém 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí 
výsledky pozorování 

základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její 
zpracování, výživa rostlin, osivo 
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pečuje o nenáročné rostliny pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě 
(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.) 
pěstování pokojových rostlin 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování připraví tabuli pro jednoduché stolování výběr, nákup a skladování potravin 
jednoduchá úprava stolu ke stolování 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování chová se vhodně při stolování pravidla správného stolování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Formy participace občanů v politickém životě 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 
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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 2 0 0 0 0 3 

    Povinný Povinný        

    

Název předmětu Člověk a společnost 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Předmět Člověk a společnost navazuje na učivo předmětu Člověk a jeho svět v 1. až 3. ročníku. 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.  

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

Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk 
a jeho svět.  
Vyučovací předmět Člověk a společnost je v 4. ročníku vyučován 1 hodinu týdně a v 5. ročníku vyučován 2 
hodiny týdně. 

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět 

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

Kompetence k učení: 
Nabízíme žákům různé způsoby osvojení si učiva (psané texty, videa, vyhledávání informací, zapojení 
praktických činností), konce hodin věnujeme sebehodnocení. 
Do výuky zařazujeme prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění v praxi (výlet, 
projektová výuka, simulace, hraní rolí apod.). 
Využíváme práci s různými informačními zdroji, porovnáváme teorie s vlastní praxí, cílíme na vlastní 
zkušenost žáků. 
Podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet. 
Při výuce vyžadujeme používání správných termínů, pojmů a definic. 

Kompetence k řešení problémů: 
Vytváříme prostor pro navrhování různých řešení, směrujeme žáky k výběru nejvhodnějšího způsobu řešení 
problému.  
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Umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, hledat pro ně vysvětlení, ověřit výsledek řešení, obhájit ho a zvážit 
jeho uplatnění v praxi 

Kompetence komunikativní: 
Umožňujeme žákům využívat získané znalosti ústně i písemně prezentovat (samostatná práce, projekty, 
prezentace, referáty, řízená diskuse, komunitní kruh).  
Vytváříme prostor pro vyjadřování žáků (diskuse, dialog, obhajoba názorů, argumentace, aktuální dění).  
Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování.  
Rozvíjíme výstižné kultivované vyjadřování v samostatném i společném skupinovém projevu, logické 
uspořádání výpovědi, správnou argumentaci; podporujeme hledání podstaty sdělení/problému a rozvíjení 
činnosti shrnutí faktů. 

Kompetence sociální a personální: 
Orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.  
Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, vyžadujeme žákovské sebehodnocení a sebereflexi, hodnocení se 
navzájem.  
Umožňujeme žákům spolupodílet se na vytváření pravidel pro soužití ve škole (třídní pravidla, školní řád) a 
dohlížíme na jejich dodržování.  
Do výuky zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování.  

Kompetence občanské: 
Dohlížíme na dodržování pravidel, respektování odlišností a názorů druhých.  
Volíme demokratické způsoby rozhodování (volba zástupců do školního parlamentu, demokratické 
hlasování).  
Do výuky zařazujeme akce, které motivují k udržitelnému životnímu stylu (Uklízíme Česko).  
Slavíme důležité státní svátky, významné dny, výročí. 

Kompetence pracovní: 
Dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti práce.  
Různými formami (exkurze, film, beseda, výlet apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi, cíleně 
ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.  

Kompetence digitální: 
Umožňujeme žákům vyhledávání a zpracování informací v digitální podobě s důrazem na ověření 
pravdivosti.  
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Seznamujeme žáky s možným ohrožením bezpečnosti zařízení i dat a o negativním dopadu na fyzické 
i duševní zdraví.  
Se žáky komunikujeme prostřednictvím digitálních aplikací a služeb (on – line výuka, školní informační 
systém, e-mail apod.).  
Do výuky zařazujeme úkoly, které žáci zpracují jako textový dokument, vypracují prezentaci apod.  

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení žáků 

    

Člověk a společnost 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence občanské 

• Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu 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, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu 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 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy 

rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map 
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách naší republiky 

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-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 

vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem 
posoudí jejich význam z hlediska přírodního, 
historického, politického, správního a vlastnického 

okolní krajina regionu (zemský povrch a jeho tvary, 
vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a 
živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na 
krajinu a životní prostředí), obec (město), místní 
krajina a její části, poloha v krajině 
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minulost a současnost obce, význačné budovy, 
dopravní síť 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich 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 
republiky (státní symboly, státní správa a samospráva, 
významné osobnosti naší politiky, krajina, národ) 

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 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou 

rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už 
nemohou tolerovat a která porušují základní lidská 
práva nebo demokratické principy 

základní lidská práva a práva dítěte 
principy demokracie 

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

rozlišuje základní formy vlastnictví, používá peníze 
v běžných situacích 

vlastnictví soukromé, veřejné, osobní, společné 
peníze a jejich používání 

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 knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů pro pochopení minulosti 
zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, 
nemovitých i movitých kulturních památek 

minulost domova, kraje, vlasti, našich předků 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Ekosystémy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace 
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence občanské 

• Kompetence digitální 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy 

rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; 
vyhledává jednoduché 

mapy obecně zeměpisné a tematické, orientace podle 
náčrtů, plánů, map, zeměpisné pojmy, 
zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, 
rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na 
život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 

vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem 
posoudí jejich význam 

Praha a regiony České republiky, surovinové zdroje, 
výroba, služby a obchod, Evropa a svět (kontinenty, 
evropské státy, EU) 

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích 

porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných 
zemích 

předávání osobních zkušeností z cest 

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 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou 

rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už 
nemohou tolerovat a která porušují základní lidská 
práva nebo demokratické principy 

protiprávní jednání, právní ochrana občanů a majetku, 
soukromého vlastnictví, duševních hodnot 

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

orientuje se v základních formách vlastnictví; používá 
peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu 
nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost 
realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, 
kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

obchod, firmy 

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů pro pochopení minulosti zdůvodní 

péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost 
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základní význam chráněných částí přírody, nemovitých 
i movitých kulturních památek 

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob 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 obrození 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, poválečná léta, období totality, vznik České 
republiky, obnova demokracie 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Ekosystémy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Princip sociálního smíru a solidarity 
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5.10 Člověk a příroda  

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 2 2 0 0 0 0 4 

    Povinný Povinný        

    

Název předmětu Člověk a příroda 

Oblast Člověk a svět práce, Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Předmět 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 přípravy pokrmů a pěstování rostlin a péče o ně.  

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

Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk 
a jeho svět a Člověk a svět práce (Pěstitelské práce a Příprava pokrmů). Předmět navazuje na učivo 
předmětu Člověk a jeho svět v 1. až 3. ročníku. 
Vyučovací předmět Člověk a příroda je ve 4. i 5. ročníku vyučován 2 hodiny týdně. Do výuky zařazujeme 
pravidelně skupinovou práci, pozorování, pokusy, tematicky zaměřené vycházky a výlety. Žáci pracují ve 
třídě i v exteriéru. 

Integrace předmětů • Člověk a svět práce 

• Člověk a jeho svět 

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

Kompetence k učení: 
Nabízíme žákům různé způsoby osvojení si učiva (psané texty, videa, vyhledávání informací, zapojení 
praktických činností), konce hodin věnujeme sebehodnocení. 
Do výuky zařazujeme prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění v praxi (pozorování, 
experimenty, výlet, projektová výuka, simulace, hraní rolí apod.), cílíme na vlastní zkušenost žáků. 
Využíváme práci s různými informačními zdroji, porovnáváme teorie s vlastní praxí, cílíme na vlastní 
zkušenost žáků. 
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Podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet. 
Při výuce vyžadujeme používání správných termínů, pojmů a definic. 
Umožňujeme žákům zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají možnost 
prezentovat výsledky své práce.  

Kompetence k řešení problémů: 
Vytváříme prostor pro navrhování různých řešení, směrujeme žáky k výběru nejvhodnějšího způsobu řešení 
problému.  
Umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, 
ověřit výsledek řešení, obhájit ho a zvážit jeho uplatnění v praxi. 

Kompetence komunikativní: 
Umožňujeme žákům využívat získané znalosti ústně i písemně prezentovat (samostatná práce, projekty, 
prezentace, referáty, řízená diskuse, komunitní kruh, tvořivé psaní, závěrečná práce).  
Vytváříme prostor pro vyjadřování žáků (diskuse, dialog, obhajoba názorů, argumentace, aktuální dění).  
Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování.  
Rozvíjíme výstižné kultivované vyjadřování v samostatném i společném skupinovém projevu, logické 
uspořádání výpovědi, správnou argumentaci; podporujeme hledání podstaty sdělení/problému a rozvíjení 
činnosti shrnutí faktů. 

Kompetence sociální a personální: 
Orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.  
Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, vyžadujeme žákovské sebehodnocení a sebereflexi, hodnocení se 
navzájem.  
Umožňujeme žákům spolupodílet se na vytváření pravidel pro soužití ve škole (třídní pravidla, školní řád) a 
dohlížíme na jejich dodržování.  
Do výuky zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování.  

Kompetence občanské: 
Dohlížíme na dodržování pravidel, respektování odlišností a názorů druhých.  
Volíme demokratické způsoby rozhodování (volba zástupců do školního parlamentu, demokratické 
hlasování).  
Do výuky zařazujeme akce, které motivují ke sportu, zdravému životnímu stylu, udržitelnému životnímu 
stylu (Uklízíme Česko, příprava zdravé stravy).  
Učíme poskytování první pomoci v rozsahu adekvátním věku dítěte.  
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Slavíme důležité státní svátky, významné dny, výročí. 

Kompetence pracovní: 
Dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti práce.  
Různými formami (exkurze, film, beseda, výlet apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi, cíleně 
ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.  

Kompetence digitální: 
Umožňujeme žákům vyhledávání a zpracování informací v digitální podobě s důrazem na ověření 
pravdivosti.  
Seznamujeme žáky s možným ohrožením bezpečnosti zařízení i dat a o negativním dopadu na fyzické 
i duševní zdraví.  
Se žáky komunikujeme prostřednictvím digitálních aplikací a služeb (on – line výuka, školní informační 
systém, e-mail apod.).  
Do výuky zařazujeme úkoly, které žáci zpracují jako textový dokument, vypracují prezentaci apod.  

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení žáků 

    

Člověk a příroda 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní 

• Kompetence občanské 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé 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 počasí) 
voda a vzduch (výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh 
vody v přírodě; vlastnosti, složení, proudění vzduchu, 
význam pro život) 
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slunce (teplo, světlo) 
nerosty a horniny; půda (vznik a její význam) 

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 
součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a 
střídáním ročních období 

vesmír a Země (sluneční soustava, den a noc, roční 
období) 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy 

vysvětlí a zná životní podmínky živých organizmů, 
potravní 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, 
živočichy, plevele 
pozná rostliny a živočichy našich vod 
rozlišuje lesy listnaté, smíšené, jehličnaté; 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 

rostliny, houby a živočichové (znaky, života, životní 
potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, 
rozmnožování, stavba těla, význam v přírodě pro 
člověka) 
ekosystémy (les, pole, louka, lidská obydlí, rybník, 
potok, řeka) 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy 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 
organismy; 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 
rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka 
podporovat 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 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) 
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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 poranění, první pomoc, úrazová zábrana, 
osobní a duševní hygiena, 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 vyhodnotí 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 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

předvede v modelových situacích osvojené jednoduché 
způsoby odmítání návykových látek 

návykové látky a zdraví (odmítání návykových látek, 
hrací automaty a počítače) 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně 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 

orientuje se 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 

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně pojmenuje některé jednoduché spotřebiče v kuchyni kuchyňské spotřebiče (základní vybavení kuchyně) 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm připraví jednoduché občerstvení jednoduché pokrmy (výběr, nákup a skladování 
potravin) 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

seznamuje se s pravidly správného stolování a 
společenského chování 

jednoduché pokrmy (výběr, nákup a skladování 
potravin); nácvik stolování 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje 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) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občan, občanská společnost a stát 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 
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Člověk a příroda 4. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Ekosystémy 

    

Člověk a příroda 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence digitální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé 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 konečným vzhledem přírody a činností člověka 

nerosty a horniny (některé hospodářsky významné 
horniny a nerosty), zvětrávání 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy 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 
organismy, 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 
rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo poškozovat 

ochrana přírody (ohleduplné chování k přírodě, 
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního 
prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace 
odpadů, živelní pohromy a ekologické katastrofy) 

ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

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) 

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života 

využívá poznatky o lidském těle k podpoře vlastního 
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 
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Člověk a příroda 5. ročník  

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 

rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se 
ve vývoji dítěte před a po jeho narození 

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 vyhodnotí 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; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

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 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

předvede v modelových situacích osvojené jednoduché 
způsoby odmítání návykových látek 

návykové látky a zdraví (odmítání návykových látek, 
hrací automaty a počítače) 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související 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 

rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná 
poranění a zajistí lékařskou pomoc 

zdravotní osvěta (služby odborné pomoci) 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně 
vede pěstitelské pokusy a pozorování 

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 

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné 
rostliny 

pokojové rostliny 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

volí podle druhu pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje 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 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc při úrazu 

jedovaté rostliny (drogy, alergie), bezpečnosti práce 

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně orientuje se v základním vybavení kuchyně kuchyňské spotřebiče (základní vybavení kuchyně) 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm připraví samostatně jednoduchý pokrm jednoduché pokrmy (výběr, nákup a skladování 
potravin) 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

dodržuje pravidla správného stolování a společenského 
chování 

jednoduché pokrmy (výběr, nákup a skladování 
potravin) 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje 
základy hygieny 

základy hygieny (technika v kuchyni) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občanská společnost a škola 
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Člověk a příroda 5. ročník  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občan, občanská společnost a stát 
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5.11 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 

Charakteristika předmětu Dějepis poskytuje žákům komplexní pohled na vývoj lidské společnosti od pravěku po současnost. 
Z poznávání minulosti si žáci mohou vzít poučení do budoucna, pochopí souvislosti dějinných událostí a 
procesů. Vyučovací předmět je zaměřen na poznávání národní i světové historie.  

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

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti 
Člověk a společnost. Navazuje na učivo předmětu Člověk a společnost ve 4. a 5. 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.  
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: 
Do výuky zařazujeme prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění v praxi (pozorování, 
výlet, projekty apod.), cílíme na vlastní zkušenost žáků. Snažíme se vzbudit v žácích zájem o předmět a 
národní historii.  
Využíváme práci s různými informačními zdroji, porovnáváme teorie s vlastní praxí, cílíme na vlastní 
zkušenost žáků. 
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Název předmětu Dějepis 

Při výuce vyžadujeme používání správných termínů, pojmů a definic. Vedeme žáky k zamyšlení nad 
historickým vývojem a jinými kulturami.  Umožňujeme žákům zúčastňovat se různých soutěží školního i 
okresního charakteru, kde mají možnost prezentovat výsledky své práce.  Žák propojuje do širších celků 
poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na historicko-
společenské jevy a kulturu.  

Kompetence k řešení problémů: 
Vytváříme prostor pro navrhování různých řešení, směrujeme žáky k výběru nejvhodnějšího způsobu řešení 
problému.  
Vedeme ke kritickému myšlení a logickému uvažování. Žák vyhledává informace k daným tématům, nachází 
jejich shodné, odlišné a podobné znaky. Žák myslí kriticky a činí uvážlivá rozhodnutí, která je schopen 
obhájit.  

Kompetence komunikativní: 
Vedeme žáky k vyjadřování myšlenek a poznatků vlastními slovy. Vedeme žáky k výstižnému vyjadřování a 
věcnému argumentování. Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování.  
Rozvíjíme výstižné kultivované vyjadřování v samostatném i společném skupinovém projevu, logické 
uspořádání výpovědi, správnou argumentaci; podporujeme hledání podstaty sdělení/problému a rozvíjení 
činnosti shrnutí faktů. 

Kompetence sociální a personální: 
Orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.  
Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, vyžadujeme žákovské sebehodnocení a sebereflexi, hodnocení se 
navzájem.  
Umožňujeme žákům spolupodílet se na vytváření pravidel pro soužití ve škole (třídní pravidla, školní řád) a 
dohlížíme na jejich dodržování.  
Do výuky zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování.  

Kompetence občanské: 
Dohlížíme na dodržování pravidel, respektování odlišností a názorů druhých.  
Volíme demokratické způsoby rozhodování (volba zástupců do školního parlamentu, demokratické 
hlasování).  
Do výuky zařazujeme akce, které motivují ke sportu, zdravému životnímu stylu, udržitelnému životnímu 
stylu (sportovní dny, Uklízíme Česko, příprava zdravé stravy).  
Učíme poskytování první pomoci v rozsahu adekvátním věku dítěte.  
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Název předmětu Dějepis 

Slavíme důležité státní svátky, významné dny, výročí. 

Kompetence pracovní: 
Vedeme žáky k samostatnosti a samostudiu. Požadujeme dodržení dohodnuté kvality práce. Umožňujeme 
žákům si navzájem pomáhat a radit. Vedeme žáky k využívání jejich znalostí v běžném životě. Žáci plní své 
povinnosti.  

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení žáků 

    

Dějepis 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a 
potřebnosti dějepisných poznatků 

uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti 
dějepisných poznatků 

význam zkoumání dějin 

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány 

uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje 
instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány 

získávání informací o dějinách; historické prameny 

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu 

orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí 
hlavní historické epochy v chronologickém sledu 

historický čas a prostor 

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu 

charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich 
materiální a duchovní kulturu 

člověk a lidská společnost v pravěku 

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost 

objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování 
kovů pro lidskou společnost 

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací 

rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a 
vznikem prvních velkých zemědělských civilizací 

nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz 
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Dějepis 6. ročník  

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví 

uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly 
součástí světového kulturního dědictví 

nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz 

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a zrod křesťanství 

demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické 
kultury i, zrod křesťanství 

antické Řecko a Řím; střední Evropa a její styky 
s antickým Středomořím 

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie 

porovná formy vlády a postavení společenských skupin 
v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické 
demokracie 

střední Evropa a její styky s antickým Středomořím 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Jsme Evropané 

    

Dějepis 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence k učení 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie 

porovná formy vlády a postavení společenských skupin 
v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické 
demokracie 

utváření států ve východoevropském a 
západoevropském kulturním okruhu a jejich specifický 
vývoj 

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států 

popíše podstatnou změnu evropské situace, která 
nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace 
a vzniku států 

nový etnický obraz Evropy 
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Dějepis 7. ročník  

D-9-4-02 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech 

objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj 
českého státu a postavení těchto státních útvarů v 
evropských souvislostech 

Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a 
postavení v Evropě 

D-9-4-03 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí 

vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého 
člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí 

křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy 

D-9-4-04 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury 

ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké 
společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury 

struktura středověké společnosti, funkce jednotlivých 
vrstev; kultura středověké společnosti – románské a 
gotické umění a vzdělanost 

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve 

vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové 
myšlenky žádající reformu církve 

renesance, humanismus 

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život 

vymezí význam husitské tradice pro český politický a 
kulturní život 

husitství 

D-9-5-03 popíše průběh zámořských objevů, jejich 
příčiny a důsledky 

popíše průběh zámořských objevů, jejich příčiny a 
důsledky 

zámořské objevy a počátky dobývání světa 

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie 

objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy a 
jeho postavení uvnitř habsburské monarchie 

český stát a velmoci v 15.–18. století 

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky 

objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a 
posoudí její důsledky 

reformace a její šíření Evropou 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Jsme Evropané 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občan, občanská společnost a stát 

    

Dějepis 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence sociální a personální 
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Dějepis 8. ročník  

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-5-06 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných 
kulturních památek 

rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a 
uvede příklady významných kulturních památek 

barokní kultura a osvícenství 

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti 

vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a 
kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které 
charakterizují modernizaci společnosti 

národní hnutí velkých a malých národů; utváření 
novodobého českého národa 

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
Francouzské revoluce a napoleonských válek a 
rozbitím starých společenských struktur v Evropě 

objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce 
a napoleonských válek a rozbití starých společenských 
struktur v Evropě 

Velká francouzská revoluce a napoleonské období, 
jejich vliv na Evropu a svět; vznik USA 

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů 

porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého 
národa v souvislosti s národními hnutími vybraných 
evropských národů 

revoluce 19. století jako prostředek řešení politických, 
sociálních a národnostních problémů 

D-9-6-04 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií 

vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení 
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a 
světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost 
vedla; charakterizuje soupeření mezi velmocemi a 
vymezí význam kolonií 

industrializace a její důsledky pro společnost; sociální 
otázka; kulturní rozrůzněnost doby; konflikty mezi 
velmocemi, kolonialismus 

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky 

na příkladech demonstruje zneužití techniky v první 
světové válce a jeho důsledky 

první světová válka a její politické, sociální a kulturní 
důsledky 

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů 

rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů politické proudy (konzervativismus, liberalismus, 
demokratismus, socialismus), ústava, politické strany, 
občanská práva 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občan, občanská společnost a stát 
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Dějepis 8. ročník  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Jsme Evropané 

    

Dějepis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky 

na příkladech demonstruje zneužití techniky ve druhé 
světové válce a jeho důsledky 

druhá světová válka, politické, mocenské a 
ekonomické důsledky války 

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu 

charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich 
nastolení v širších ekonomických a politických 
souvislostech a důsledky jejich existence pro svět; 
rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého 
nacionalismu 

mezinárodněpolitická a hospodářská situace ve 20. a 
30. letech; totalitní systémy – komunismus, fašismus, 
nacismus – důsledky pro Československo a svět 

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, 
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských 
práv 

na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich 
nepřijatelnost z hlediska lidských práv 

holokaust; situace v našich zemích, domácí a 
zahraniční odboj 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

zhodnotí postavení Československa v evropských 
souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, 
hospodářské a kulturní prostředí 

vznik Československa, jeho hospodářskopolitický 
vývoj, sociální a národnostní problémy 

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků 

vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; 
uvede příklady střetávání obou bloků 

nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve 
světě; studená válka, rozdělení světa do vojenských 
bloků reprezentovaných supervelmocemi; 
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Dějepis 9. ročník  

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce 

vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické 
důvody euroatlantické hospodářské a vojenské 
spolupráce 

politické, hospodářské, sociální a ideologické 
soupeření 

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí posoudí postavení rozvojových zemí rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět 

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa 

prokáže základní orientaci v problémech současného 
světa; 

problémy současnosti; věda, technika a vzdělání jako 
faktory vývoje; sport a zábava 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Jsme Evropané 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občan, občanská společnost a stát 
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5.12 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 zdraví, Člověk a společnost, Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu Předmět Výchova k občanství a ke zdraví je zaměřen na postupné formování občanského profilu žáků, 
utváření vztahů ke skutečnosti, orientaci ve významných okolnostech společenského života, s činností 
politických organizací a možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. 

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

Vyučovací předmět jako předmět integrující oblasti Výchova k občanství, Výchova ke zdraví a Člověk a svět 
práce je zaměřen na postupné formování občanského 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 
zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky a čelit vlastnímu ohrožení 
v každodenním životě. Rozšiřují a prohlubují poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, 
člověku i vztazích mezi nimi.  
Vyučovací předmět se realizuje s časovou dotací 1 hodiny týdně v 6. a 7. ročníku a 2 hodiny v 8. a 9. ročníku. 
Do výuky jsou začleňovány exkurze, krátké projekty, setkání s významnými lidmi (pamětníci, zaměstnanci 
protidrogových center, lékaři, policisté).  

Integrace předmětů • Člověk a svět práce 

• Výchova ke zdraví 

• Výchova k občanství 

Kompetence k učení: 
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Název předmětu Výchova k občanství a ke zdraví 

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

Nabízíme žákům různé způsoby osvojení si učiva (psané texty, videa, vyhledávání informací, zapojení 
praktických činností), konce hodin věnujeme sebehodnocení. 
Do výuky zařazujeme prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění v praxi (pozorování, 
výlet, projektová výuka, simulace, hraní rolí apod.), cílíme na vlastní zkušenost žáků. 
Využíváme práci s různými informačními zdroji, porovnáváme teorie s vlastní praxí, cílíme na vlastní 
zkušenost žáků. 
Podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet. 
Při výuce vyžadujeme používání správných termínů, pojmů a definic. 

Kompetence k řešení problémů: 
Vytváříme prostor pro navrhování různých řešení, směrujeme žáky k výběru nejvhodnějšího způsobu řešení 
problému.  
Umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, hledat pro ně vysvětlení, ověřit výsledek řešení, obhájit ho a zvážit 
jeho uplatnění v praxi. 

Kompetence komunikativní: 
Umožňujeme žákům využívat získané znalosti ústně i písemně prezentovat (samostatná práce, projekty, 
prezentace, referáty, řízená diskuse, tvořivé psaní).  
Vytváříme prostor pro vyjadřování žáků (diskuse, dialog, obhajoba názorů, argumentace, aktuální dění).  
Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování.  
Rozvíjíme výstižné kultivované vyjadřování v samostatném i společném skupinovém projevu, logické 
uspořádání výpovědi, správnou argumentaci; podporujeme hledání podstaty sdělení/problému a rozvíjení 
činnosti shrnutí faktů. 

Kompetence sociální a personální: 
Orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.  
Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, vyžadujeme žákovské sebehodnocení a sebereflexi, hodnocení se 
navzájem.  
Umožňujeme žákům spolupodílet se na vytváření pravidel pro soužití ve škole (třídní pravidla, školní řád) a 
dohlížíme na jejich dodržování.  
Do výuky zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování.  

Kompetence občanské: 
Dohlížíme na dodržování pravidel, respektování odlišností a názorů druhých.  
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Název předmětu Výchova k občanství a ke zdraví 

Volíme demokratické způsoby rozhodování (volba zástupců do školního parlamentu, demokratické 
hlasování).  
Do výuky zařazujeme akce, které motivují ke sportu, zdravému životnímu stylu, udržitelnému životnímu 
stylu  
Učíme poskytování první pomoci.  
Slavíme důležité státní svátky, významné dny, výročí. 

Kompetence pracovní: 
Dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti práce.  
Různými formami (exkurze, film, beseda, výlet apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi, cíleně 
ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.  

Kompetence digitální: 
Umožňujeme žákům vyhledávání a zpracování informací v digitální podobě s důrazem na ověření 
pravdivosti.  
Seznamujeme žáky s možným ohrožením bezpečnosti zařízení i dat a o negativním dopadu na fyzické i 
duševní zdraví.  
Se žáky komunikujeme prostřednictvím digitálních aplikací a služeb (on – line výuka, školní informační 
systém, e-mail apod.).  
Do výuky zařazujeme úkoly, které žáci zpracují jako textový dokument, vypracují prezentaci apod.  

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení žáků 

    

Výchova k občanství a ke zdraví 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence občanské 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání 

objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby 
jejich používání 

naše vlast – pojem státní symboly, státní svátky, 
významné dny 
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VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu 

rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu naše vlast – pojem vlasti a vlastenectví; zajímavá a 
památná místa, co nás proslavilo, významné osobnosti 
naše obec, region, kraj – důležité instituce, zajímavá a 
památná místa, významní rodáci, místní tradice; 
ochrana kulturních památek, přírodních objektů a 
majetku 

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky 

rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech 
porovná jejich znaky 

právní základy státu – znaky státu, typy a formy státu; 
státní občanství ČR; Ústava ČR; složky státní moci, 
jejich orgány a instituce, obrana státu, 

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu 

rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní 
moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady 
institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů 
a státu, 

státní správa a samospráva – orgány a instituce státní 
správy a samosprávy, jejich úkoly, 

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů 

objasní výhody demokratického způsobu řízení státu 
pro každodenní život občanů, 

principy demokracie – znaky demokratického způsobu 
rozhodování a řízení státu; politický pluralismus 

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 

vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických 
státech a uvede, 

principy demokracie – význam a formy voleb do 
zastupitelstev, 

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod 

přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele 
a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, 
posoudí význam ochrany lidských práv a svobod 

lidská práva – poškozování lidských práv, šikana, 
diskriminace, 

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i 
jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v komunitě 

vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, 
partnerské vztahy, manželství a rodičovství 
vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – 
rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek 
sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, 
vztah k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí, 
utváření vědomí vlastní identity 
mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – 
respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru 
druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, 
aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní 

VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví 

vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a 
uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu 
sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví 
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komunikace a kooperace v různých situacích, dopad 
vlastního jednání a chování 

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví 

usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní 
podporu zdraví 

hodnota a podpora zdraví, celostní pojetí člověka ve 
zdraví a nemoci – složky zdraví a jejich interakce, 
základní lidské potřeby a jejich hierarchie 
podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, 
působení na změnu kvality prostředí a chování 
jedince, odpovědnost jedince za zdraví, podpora 
zdravého životního stylu, programy podpory zdraví 

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí 

vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o 
něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí 

vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita 
ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota 

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce 

projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu 
dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; 
dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v 
rámci školy a obce 

dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a 
společenské změny 
výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, pitný 
režim, vliv životních podmínek a způsobu stravování 
na zdraví; poruchy příjmu potravy 
tělesná a duševní hygiena, denní režim – zásady 
osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, denní 
režim, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, 
význam pohybu pro zdraví, pohybový režim 

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi 

vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný 
manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje 
osvojené dovednosti komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi 

bezpečné chování a komunikace – komunikace 
s vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb 
v rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a 
vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích 
ohrožení 
manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, 
působení sekt 
skryté formy a stupně individuálního násilí a 
zneužívání, sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy 
násilí; formy sexuálního zneužívání dětí; kriminalita 
mládeže; komunikace se službami odborné pomoci 
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VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc 

projevuje odpovědné chování v rizikových situacích 
silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím 
ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby 
poskytne adekvátní první pomoc 

ochrana před úrazy – odpovědné chování v situacích 
úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, 
při sportu, na pracovišti, v dopravě), základy první 
pomoci 
dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – 
bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při 
různých činnostech, bezpečnost v dopravě, rizika 
silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky 
silničního provozu včetně zvládání agresivity, postup 
v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění 
bezpečnosti) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Psychohygiena 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občan, občanská společnost a stát 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Kulturní diference 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Formy participace občanů v politickém životě 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Etnický původ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Multikulturalita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Lidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 

    

Výchova k občanství a ke zdraví 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 
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• Kompetence digitální 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence k učení 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VO-9-1-03 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí 

kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj 
postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné 
mínění a chování lidí 

média, sdělovací a komunikační prostředky, reklama, 
propaganda 

VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích 

uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace 
v různých životních situacích 

zásady lidského soužití – morálka a mravnost, svoboda 
a vzájemná závislost, pravidla chování 
pravidla chování, naše škola – život ve škole, práva a 
povinnosti žáků, význam a činnost žákovské 
samosprávy, společná pravidla a normy; vklad 
vzdělání pro život 

VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje 
kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby 
chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k 
menšinám 

vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy, 
mezilidská komunikace; konflikty v mezilidských 
vztazích 

VO-9-1-06 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 

rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a 
extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní 
postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti 

problémy lidské nesnášenlivosti 
lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, 
rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen 

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady 

rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně 
duševního vlastnictví a způsoby jejich ochrany, uvede 
příklady, 

majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné a 
duševní vlastnictví, jejich ochrana, porušování práv k 
duševnímu vlastnictví, hospodaření s penězi, 
majetkem a různými formami vlastnictví 

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod 

přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele 
a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, 
posoudí význam ochrany lidských práv a svobod 

lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte, 
jejich ochrana; úprava lidských práv a práv dětí 
v dokumentech 
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VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví 

vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, 
duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi 
uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví 

celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky 
zdraví a jejich interakce, základní lidské potřeby a 
jejich hierarchie 

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 

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 

podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, 
působení na změnu kvality prostředí a chování 
jedince, odpovědnost jedince za zdraví, podpora 
zdravého životního stylu, programy podpory zdraví 

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky 

dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s 
rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností 
uplatňuje zdravé stravovací návyky 

ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a 
před úrazy – prevence kardiovaskulárních a 
metabolických onemocnění; preventivní a léčebná 
péče 

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, 
chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, 
civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním 
problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou 
pomoc 

ochrana před přenosnými chorobami – základní cesty 
přenosu nákaz a jejich prevence, nákazy respirační, 
přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné krví a 
sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a 
stykem se zvířaty 

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím 

samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační 
techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, 
překonávání únavy a předcházení stresovým situacím 

psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení 
a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech 
stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační a 
regenerační techniky překonávání únavy, stresových 
reakcí a posilování duševní odolnosti 

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví 

respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně 
reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 

sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví 
reprodukční soustavy, sexualita jako součást 
formování osobnosti, zdrženlivost, předčasná sexuální 
zkušenost 

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 
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě 
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika 
spojená se zneužíváním návykových látek a životní 
perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené 
sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se 
sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; 
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo 
druhým, 

autodestruktivní závislosti – psychická onemocnění, 
násilí namířené proti sobě samému, rizikové chování 
(alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, 
nebezpečné látky a předměty, nebezpečný internet), 
násilné chování, těžké životní situace a jejich zvládání, 
trestná činnost, dopink ve sportu 
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VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí 

uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany 
v modelových situacích 

ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí 
ochrana člověka za mimořádných událostí – klasifikace 
mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby 
varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, 
evakuace, činnost po mimořádné události, prevence 
vzniku mimořádných událostí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Jsme Evropané 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Fungování a vliv médií ve společnosti 

    

Výchova k občanství a ke zdraví 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi 
i kvalitu života 

objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení 
vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života, 

podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly v 
prožívání, myšlení a jednání; osobní vlastnosti, 
dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené 
předpoklady, osobní potenciál 
vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a 
posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém 
osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v 
posuzování druhých lidí 
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VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek 

posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 
individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při 
dosahování cílů a překonávání překážek, 

osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní 
perspektiva, adaptace na životní změny, sebezměna; 
význam motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při 
seberozvoji 

VO-9-2-03 kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 
chování a jednání 

kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 
jednání, 

projevy chování, osobní vlastnosti, dovednosti a 
schopnosti, vrozené předpoklady, sebezměna, 
sebehodnocení, význam motivace, aktivity, vůle a 
osobní kázně při seberozvoji 

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru 

popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a 
volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat 
osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru, 

systém osobních hodnot, životní cíle a plány, význam 
motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při seberozvoji 

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – 
vlastnictví, pracovní poměr, manželství, 

právo v každodenním životě, důležité právní vztahy a 
závazky z nich vyplývající 

VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování trestných činů 

rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany 
občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při 
postihování trestných činů, 

právní řád České republiky – význam a funkce 
právního řádu, orgány právní ochrany občanů, 
soustava soudů; právní norma, předpis, publikování 
právních předpisů 

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady 

rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný 
čin, uvede jejich příklady, 

protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního 
jednání včetně korupce, trestní postižitelnost 

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování 

respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, 
etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; chápe 
význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného 
sexuálního chování 

sexuální dospívání a reprodukční zdraví – 
sebekontrola, sebeovládání, předčasná sexuální 
zkušenost, promiskuita; problémy těhotenství a 
rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika 

    

Výchova k občanství a ke zdraví 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence k učení 

• Kompetence občanské 

• Kompetence digitální 

• Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, 
objasní princip vyrovnaného, schodkového a 
přebytkového rozpočtu domácnosti 

sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní 
příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy 
a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v 
hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, 
schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, 

hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, 
investice, úvěry, splátkový prodej, leasing 

VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení 

na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů 
hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady 
použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich 
omezení, 

peníze – formy placení 

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a 
přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, 
kdy je využít 

vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby nabízejí, 
vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede 
nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít, 

banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, 
úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro 
investování a pro získávání prostředků 

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí 
deficitu 

uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s 
volnými prostředky a způsoby krytí deficitu, 

úspory, investice, úvěry, splátkový prodej, leasing 

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní 

na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží 
podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a 

principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, 
trh; tvorba ceny, inflace; podstata fungování trhu 
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vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, 
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz 

poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže 
tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše 
vliv inflace na hodnotu peněz, 

VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků ze státního rozpočtu 

rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do 
kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady 
dávek a příspěvků ze státního rozpočtu 

rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti; 
význam daní 

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod 

přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele 
a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, 
posoudí význam ochrany lidských práv a svobod 

základní práva spotřebitele, styk s úřady 

VO-9-4-07 uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní 
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci 

uvede příklady některých smluv upravujících 
občanskoprávní vztahy – osobní přeprava, koupě, 
oprava či pronájem věci, 

právo v každodenním životě, důležité právní vztahy a 
závazky z nich vyplývající 

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování 

dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a 
uvědomuje si rizika jejich porušování 

protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního 
jednání včetně korupce, trestní postižitelnost; 
porušování předpisů v silničním provozu 

VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání 

diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního 
jednání včetně korupce 

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 

popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život 
občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i 
možných způsobů jejich uplatňování 

evropská integrace – podstata, význam, výhody; 
Evropská unie a ČR 

VO-9-5-02 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky 

uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří 
na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i 
možné důsledky 

globalizace – projevy; významné globální problémy 

VO-9-5-03 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů 

objasní souvislosti globálních a lokálních problémů globalizace – projevy; významné globální problémy 

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí 

orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních 
prostředků, pracovních objektů, charakter a druhy 
pracovních činností; požadavky kvalifikační, zdravotní 
a osobnostní; rovnost příležitostí na trhu práce 
podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější 
formy podnikání, drobné a soukromé podnikání 
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ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

posoudí své možnosti při rozhodování o volbě 
vhodného povolání a profesní přípravy 

volba profesní orientace – základní principy 
sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný a 
zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, 
sebehodnocení, vlivy na volbu profesní orientace; 
informační základna pro volbu povolání, práce s 
profesními informacemi a využívání poradenských 
služeb 

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání 

využije profesní informace a poradenské služby pro 
výběr vhodného vzdělávání 

možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních 
oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby 

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

prokáže v modelových situacích schopnost prezentace 
své osoby při vstupu na trh práce 

zaměstnání – pracovní příležitosti v obci (regionu), 
způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, 
pohovor u zaměstnavatele, problémy 
nezaměstnanosti, úřady práce, práva a povinnosti 
zaměstnanců a zaměstnavatelů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Jsme Evropané 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 
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5.13 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 

Charakteristika předmětu Předmět Fyzika vede žáky k pozorování přírodních jevů okolo nás, poznávání a analyzování těchto jevů 
z hlediska jejich příčin, procesů, průběhu, vlastností a důsledků, a k nalézání a porozumění obecným 
přírodním zákonům.  

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

Vzdělávací obsah předmětu Fyzika vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Obsahově navazuje na 
učivo předmětů na prvním stupni Člověk a jeho svět a Člověk a příroda. Vzdělávacím obsahem předmětu 
Fyzika je objektivní pozorování přírodních jevů, měření fyzikálních veličin, objasňování přírodních jevů a 
procesů a souvislostí a vztahů mezi nimi. Žáci si osvojují základní fyzikální pojmy a odbornou terminologii, 
řeší výpočetní, grafické i textové úlohy. 
6. ročník – 1 hodina týdně, 
7. ročník – 2 hodiny týdně, 
8. ročník – 2 hodiny týdně, 
9. ročník – 2 hodiny týdně, 
Výuka probíhá převážně v přírodovědné učebně (přízemí pavilonu B), výjimečně v kmenové třídě. Je 
doplněna krátkými vycházkami po areálu školy nebo v jejím blízkém okolí. Řád přírodovědné učebny 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: 
Vedeme žáky k sebepoznávání v oblasti vlastního učení. Způsoby osvojování učiva (text, grafika, video, 
audio, vyhledávání informací, praktické činnosti) jsou systematicky měněny a žáci sami nachází postupy, 
metody a (metakognitivní) strategie, které jim v učení vyhovují a jsou efektivní a které jim vyhovují méně. 
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Název předmětu Fyzika 

Do hodin fyziky jsou zařazena pozorování, experimenty a další činnosti s úzkou souvislostí s praxí a reálným 
světem. Východiskem pro tyto činnosti bývají vlastní zkušenosti žáků. 
Při výuce fyziky je vyžadováno používání správných termínů, pojmů a definic. 

Kompetence k řešení problémů: 
V hodinách fyziky je žákům vytvořen prostor pro hledání a navrhování řešení daných problémů. Žáci 
jednotlivá řešení analyzují, porovnávají a vyhodnocují. Opakovaně je zařazován konstruktivistický výukový 
model, kdy žáci postupují induktivně. 
Žáci v hodinách fyziky nacvičují formulaci hypotéz, uskutečnění experimentů, jejich pozorování a jsou 
vedeni k hledání vysvětlení a k nalézání a porozumění obecným přírodním zákonům. 

Kompetence komunikativní: 
V hodinách fyziky je pravidelně využívána skupinová organizační forma a kooperativní výukové strategie, 
které žáky přirozeným způsobem vedou ke zdokonalování v oblasti komunikace.  
V hodinách fyziky je využívána metoda dialogu a projektová výuka. Je nacvičována a rozvíjena kultivovaná 
diskuze, formulace názorů, vyjadřování, vystupování, argumentace a obhajoba. 
Žáci v hodinách fyziky používají různé formy komunikace – ústní, písemnou, grafickou, elektronickou. 

Kompetence sociální a personální: 
V hodinách fyziky je pravidelně využívána skupinová organizační forma a kooperativní výukové strategie, 
které žáky přirozeným způsobem vedou k osvojování sociálních dovedností. Žáci jsou vedeni ke spolupráci 
a vzájemné pomoci při plnění úkolů a učení. 
Žáci jsou v hodinách fyziky vedeni k sebehodnocení a k žákovskému hodnocení mezi sebou navzájem. Učitel 
pravidelně poskytuje zpětnou vazbu žákům, žáci jsou podporováni vyjadřovat zpětnou vazbu jeden 
druhému i učiteli. 

Kompetence občanské: 
Žáci jsou v hodinách fyziky vedeni k dodržování pravidel a řádů, respektování odlišností a názorů druhých. 

Kompetence pracovní: 
Žáci v hodinách fyziky pravidelně provádí měření řady fyzikálních veličin s dopomocí učitele. K tomuto účelu 
využívají různé druhy měřidel, měřících přístrojů, čidel, tabletů a dalších zařízení. 
V hodinách fyziky jsou pravidelně využívány výukové metody názorně-demonstrační a dovednostně-
praktické. 
Jsou dodržována pravidla bezpečnosti práce. 

Kompetence digitální: 
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Název předmětu Fyzika 

Žáci v hodinách fyziky pravidelně využívají systém Pasco. Pomocí tohoto systému provádí měření 
(fyzikálních veličin) a naměřené hodnoty sbírají, vyhodnocují a zobrazují v elektronické podobě na 
speciálních tabletech. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení žáků 

    

Fyzika 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité 
fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

měřené veličiny – délka, objem, hmotnost, teplota a 
její změna, čas 

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, 
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na 
sebe působí 

uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice 
látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí 

skupenství látek – souvislost skupenství látek s jejich 
částicovou stavbou; difuze 

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty 

předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané 
změně jeho teploty 

měřené veličiny – délka, objem, hmotnost, teplota a 
její změna, čas 
skupenství látek – souvislost skupenství látek s jejich 
částicovou stavbou; difuze 

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů 

využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností 
a objemem při řešení praktických problémů 

měřené veličiny – délka, čas 

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem 
u rovnoměrného pohybu těles 

měří veličiny délka a čas 

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

F-9-6-06 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 



Naše zelená škola – domov myšlenek, poznání a kamarádů 

171 

Fyzika 6. ročník  

kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami 

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

měří veličiny hmotnost, síla měřené veličiny – hmotnost, síla 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

měří veličiny délka, síla měřené veličiny – délka, síla 

F-9-4-01 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem 

měří veličiny délka, síla, čas měřené veličiny – délka, síla, čas 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

sestaví správně podle schématu elektrický obvod a 
analyzuje správně schéma reálného obvodu 

elektrický obvod – zdroj napětí, spotřebič, spínač 

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 
analýzy jejich vlastností 

F-9-6-04 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní 

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

měří veličiny hmotnost, síla, čas měřené veličiny – hmotnost, síla, čas 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Základní podmínky života 

    

Fyzika 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence pracovní 
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• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu 

rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem 
k jinému tělesu 

pohyby těles – pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný; 
pohyb přímočarý a křivočarý 

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles 

využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh 
vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného 
pohybu těles 

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících 
na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici 

gravitační pole a gravitační síla – přímá úměrnost mezi 
gravitační silou a hmotností tělesa 
tlaková síla a tlak – vztah mezi tlakovou silou, tlakem a 
obsahem plochy, na niž síla působí 
třecí síla – smykové tření, ovlivňování velikosti třecí 
síly v praxi 
výslednice dvou sil stejných a opačných směrů 

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků 
o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku 
v klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných 
tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů 

Pascalův zákon – hydraulická zařízení 
hydrostatický a atmosférický tlak – souvislost mezi 
hydrostatickým tlakem, hloubkou a hustotou kapaliny; 
souvislost atmosférického tlaku s některými procesy v 
atmosféře 
Archimédův zákon – vztlaková síla; potápění, vznášení 
se a plování těles v klidných tekutinách 

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

využívá zákon o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákon odrazu světla 
při řešení problémů a úloh 

pohyby těles – pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný; 
pohyb přímočarý a křivočarý 

F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

vlastnosti světla – zdroje světla; rychlost světla ve 
vakuu a v různých prostředích; stín, zatmění Slunce a 
Měsíce; zobrazení odrazem na rovinném, dutém a 
vypuklém zrcadle (kvalitativně); zobrazení lomem 
tenkou spojkou a rozptylkou (kvalitativně); rozklad 
bílého světla hranolem 

F-9-6-06 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami 

rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých 
prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici, či od 
kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze 
průchodu světla čočkami 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

    

Fyzika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-4-01 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem 

využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem 

formy energie – pohybová a polohová energie; vnitřní 
energie; elektrická energie a výkon; výroba a přenos 
elektrické energie; jaderná energie, štěpná reakce, 
jaderný reaktor, jaderná elektrárna; ochrana lidí před 
radioaktivním zářením 

F-9-4-02 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí 

zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní 
prostředí 

formy energie – pohybová a polohová energie; vnitřní 
energie; elektrická energie a výkon; výroba a přenos 
elektrické energie; jaderná energie, štěpná reakce, 
jaderný reaktor, jaderná elektrárna; ochrana lidí před 
radioaktivním zářením 
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně 
analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku 

vlastnosti zvuku – látkové prostředí jako podmínka 
vzniku šíření zvuku, rychlost šíření zvuku v různých 
prostředích; odraz zvuku na překážce, ozvěna; 
pohlcování zvuku F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 

nadměrného hluku na životní prostředí 
posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku 
na životní prostředí 

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí 

změří elektrický proud a napětí elektrický obvod – zdroj napětí, spotřebič, spínač 
elektrické a magnetické pole – elektrická a magnetická 
síla; elektrický náboj; tepelné účinky elektrického 
proudu; elektrický odpor; stejnosměrný elektromotor; 
transformátor; bezpečné chování při práci s 
elektrickými přístroji a zařízeními 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

F-9-6-04 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
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vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

    

Fyzika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí 

rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří 
elektrický proud a napětí 

elektrický obvod – zdroj napětí, spotřebič, spínač 
elektrické a magnetické pole – elektrická a magnetická 
síla; elektrický náboj; tepelné účinky elektrického 
proudu; elektrický odpor; stejnosměrný elektromotor; 
transformátor; bezpečné chování při práci s 
elektrickými přístroji a zařízeními 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy 
jejich vlastností 

F-9-6-04 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní 

využívá prakticky poznatky o působení magnetického 
pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny 
magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného 
napětí v ní 

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních 
silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet 
kolem planet 

sluneční soustava – její hlavní složky; měsíční fáze 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Základní podmínky života 
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5.14 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 

Charakteristika předmětu V Chemii dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, 
působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní 
rovnováhy pro existenci živých soustav i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů, 
z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody. Vzdělávací oblast vede žáky k tvorbě vlastního názoru 
založeném na kritickém myšlení, logickém uvažování a schopnosti si vyhledat informace z více zdrojů. Cílem 
předmětu Chemie na základní škole je žáka seznámit s oborem a podpořit jeho zájem o něj.  

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

Vyučovací předmět chemie představuje část učiva vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Je úzce spojen 
s předměty přírodopis, fyzika, matematika a zasahuje i do předmětů zeměpis a VKOZ.  
Vzdělávání v předmětu chemie vede k poznávání vlastností chemických látek a jejich vzájemné interakce. 
Žák se během dvou let seznámí se základy obecné chemie, anorganické chemie, organické chemie, 
biochemie, chemického průmyslu a energetiky. Získá znalosti o principech vědeckého experimentu a 
základech práce v chemické laboratoři. 
Žák se v průběhu dvou let učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a 
zdůvodňovat chemické jevy. Učí se hledat souvislosti mezi chemickými procesy a problémy týkající se 
životního prostředí a poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů. Žák je veden 
k osvojení pravidel bezpečného zacházení s chemickými látkami v běžném životě včetně první pomoci. 
Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Výuka 
probíhá v přírodovědné učebně nebo v kmenové třídě. Řád přírodovědné učebny je součástí vybavení 
učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.  

Integrace předmětů • Chemie 
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Název předmětu Chemie 

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

Kompetence k učení: 
Nabízíme žákům různé způsoby osvojení si učiva: psané texty, videa, vyhledávání informací, zapojení 
praktických činností. 
Do výuky zařazujeme prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění v praxi (demonstrační 
experimenty, badatelsky orientované laboratorní práce, domácí experimentální práce, exkurze, mobilní 
aplikace).  
Využíváme práci s různými informačními zdroji, porovnáváme teorie s vlastní praxí, cílíme na vlastní 
zkušenost žáků. 
Podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet. 
Při výuce vyžadujeme používání správných termínů, pojmů a definic. 

Kompetence k řešení problémů: 
Vytváříme prostor pro navrhování různých řešení, směrujeme žáky k výběru řešení a uvedení jeho výhod a 
nevýhod. 
Umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, 
ověřit výsledek řešení, obhájit ho a zvážit jeho uplatnění v praxi. 

Kompetence komunikativní: 
Umožňujeme žákům využívat získané znalosti ústně i písemně prezentovat (samostatné pokusy, 
prezentace, referáty, řízená diskuse a argumentační hry).  
Vytváříme prostor pro vyjadřování žáků (diskuse, dialog, obhajoba názorů, argumentace, aktuální dění).  
Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování.  
Rozvíjíme výstižné kultivované vyjadřování v samostatném i společném skupinovém projevu, logické 
uspořádání výpovědi, správnou argumentaci; podporujeme hledání podstaty sdělení/problému a rozvíjení 
činnosti shrnutí faktů. 

Kompetence sociální a personální: 
Orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.  
Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, vyžadujeme žákovské sebehodnocení a sebereflexi, hodnocení se 
navzájem.  
Umožňujeme žákům spolupodílet se na vytváření pravidel pro soužití ve škole (třídní pravidla, školní řád) a 
dohlížíme na jejich dodržování.  
Do výuky zařazujeme badatelsky orientovanou výuku, laboratorní pokusy a kooperativní vyučování.  

Kompetence občanské: 
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Název předmětu Chemie 

Dohlížíme na dodržování pravidel, respektování odlišností a názorů druhých.  
Do výuky zařazujeme akce, které motivují k zdravému životnímu stylu a udržitelnému životnímu stylu. 
Učíme poskytování první pomoci související s chemií. 

Kompetence pracovní: 
Dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti práce.  
Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi, cíleně ujasňujeme 
představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.  

Kompetence digitální: 
Umožňujeme žákům vyhledávání a zpracování informací v digitální podobě s důrazem na ověření 
pravdivosti.  
Se žáky komunikujeme prostřednictvím digitálních aplikací a služeb (on – line výuka, školní informační 
systém, e-mail apod.).  
Do výuky zařazujeme úkoly, které žáci zpracují jako pdf dokument, vypracují prezentaci nebo vytvoří plakát. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení žáků 

    

Chemie 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence digitální 

• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a 
elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav 
látek 
zásady bezpečné práce – ve školní pracovně 
(laboratoři) i v běžném životě 

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 

pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně 
používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí 

zásady bezpečné práce – ve školní pracovně 
(laboratoři) i v běžném životě 
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Chemie 8. ročník  

rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí 

nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými 
zatím pracovat nesmí 

nebezpečné látky a přípravky – H-věty, P-věty, 
piktogramy a jejich význam 

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky rozlišuje směsi a chemické látky směsi – různorodé, stejnorodé roztoky 
vzduch – složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva 

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení 

vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok 
daného složení 

hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku; 
koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený 
roztok 

CH-9-2-03 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi 

navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek 
směsí o známém složení; uvede příklady oddělování 
složek v praxi 

oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace, sublimace) 

CH-9-2-04 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití, uvede příklady znečišťování 
vody a vzduchu 

rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu 
a použití, uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 

voda – destilovaná, pitná, odpadní, tvrdá, měkká; 
výroba pitné vody; čistota vody, vodní kámen, význam 
vody pro člověka, koloběh vody, hospodaření s vodou, 
složení vzduchu, péče o kvalitu vody a vzduchu 

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula, prvek a 
sloučenina ve správných souvislostech 

používá pojmy atom a molekula, prvek a sloučenina ve 
správných souvislostech 

částicové složení látek – molekuly, atomy, atomové 
jádro (protony, neutrony), elektronový obal 
(elektron), protonové číslo; druhy chemická vazby, 
elektronegativita, ionty 

CH-9-3-02 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti 

orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, 
rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich 
možné vlastnosti 

periodická soustava prvků – historie, periodický 
zákon, skupiny a periody v periodické soustavě 
chemických prvků 
prvky – názvy a značky vybraných prvků, vlastnosti a 
použití vybraných prvků (vzácné plyny, H, O, N, C, S, P, 
halogeny, významné polokovy a důležité kovy) 

CH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 
produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich 
využívání 

rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a produkty 
chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých 
chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí 
jejich využívání 

chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, 
chemické rovnice, zavedení pojmu látkové množství, 
rozdělení reakcí dle potřeby energie (exotermické a 
endotermické) 

CH-9-4-02 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu 

aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh 
chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich 
nebezpečnému průběhu 

faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – 
teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek, 
katalýza 

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 

porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky 
významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí 

chemické sloučeniny – chemická vazba (rozšíření 
učiva), názvosloví jednoduchých anorganických 
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a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí 

vliv významných zástupců těchto látek na životní 
prostředí 

sloučenin 
halogenidy – názvosloví, vlastnosti a použití prakticky 
významných halogenidů 
oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných 
oxidů, prakticky významných oxidů 
kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků; 
vlastnosti, názvy a použití vybraných prakticky 
významných kyselin a hydroxidů 
vznik solí, soli kyslíkaté a nekyslíkaté – vlastnosti, 
použití vybraných solí, zavedení pojmů kyselina, 
zásada 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Základní podmínky života 

    

Chemie 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení 

vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok 
daného složení 

hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku; 
koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený 
roztok, výpočet molární hmotnosti sloučenin 

CH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 
produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich 
využívání 

uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, 
provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání 

oxidačně redukční reakce, hoření, koroze, obecné 
rozdělení reakcí, upevnění znalostí 
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CH-9-5-02 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a 
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 

orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku 
univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady 
uplatňování neutralizace v praxi 

neutralizace, použití vybraných solí, upevnění pojmů 
kyselina, zásada (rozšíření učiva a zopakování) 
zavedení pojmu pH, způsoby měření, praktické využití 

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití 

rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, 
vlastnosti a použití 

uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů, 
uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a aromatických 
uhlovodíků 

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy 

zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako 
zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového 
zpracování ropy 

paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná 
paliva, zpracování ropy, produkty zpracování ropy 

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití 

rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, 
vlastnosti a použití 

deriváty uhlovodíků – příklady v praxi významných 
alkoholů a karboxylových kyselin 

CH-9-6-04 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů 

uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a 
vitaminů 

přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí 
bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů 

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z 
hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

energetika v České republice dle aktuální situace, 
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, primární 
a druhotné suroviny, znečištění vody, vzduchu a půdy, 
recyklace 

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů 
na řešení modelových situací z praxe 

aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení 
modelových situací z praxe 

hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti 

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka 

orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi 
a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka 

chemický průmysl v ČR – výrobky, rizika v souvislosti 
se životním prostředím, chemické látky jako hrozba – 
řešení modelových situací 
tepelně zpracovávané materiály – cement, vápno, 
sádra, keramika, průmyslová hnojiva 
plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití, 
likvidace 
detergenty, pesticidy, insekticidy a léčiva 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Základní podmínky života 
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5.15 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 

Charakteristika předmětu Předmět přírodopis seznamuje žáky s živou i neživou přírodou. Propojuje teoreticky získané vědomosti či 
dovednosti získané během výuky s každodenním životem. Předmět cílí na pochopení vědy v oblasti 
biologie. Směřuje ke zvídavosti žáka a ověřování nejdůležitějších přírodních zákonitostí. 

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

Přírodopis navazuje na předmět Člověk a příroda, který se vyučuje ve 4. a 5. ročníku. Je předmětem 
zahrnujícím vzdělávací obsah oblasti Člověk a příroda. 
Přírodopis 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 realizován většinou jako 45minutová vyučovací jednotka (1x či 2 x týdně), lze jej 
však realizovat i jiným způsobem – přírodovědné vycházky s pozorováním. 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: 
Nabízíme žákům různé způsoby osvojení si učiva (psané texty, videa, vyhledávání informací, zapojení 
praktických činností), konce hodin věnujeme sebehodnocení. 
Do výuky zařazujeme prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění v praxi (pozorování, 
experimenty, výlet, projektová výuka, simulace, hraní rolí apod.), cílíme na vlastní zkušenost žáků. 
Využíváme práci s různými informačními zdroji, porovnáváme teorie s vlastní praxí, cílíme na vlastní 
zkušenost žáků. 
Podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet. 
Při výuce vyžadujeme používání správných termínů, pojmů a definic. 
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Název předmětu Přírodopis 

Umožňujeme žákům zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají možnost 
prezentovat výsledky své práce.  

Kompetence k řešení problémů: 
Vytváříme prostor pro navrhování různých řešení, směrujeme žáky k výběru nejvhodnějšího způsobu řešení 
problému.  
Umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, 
ověřit výsledek řešení, obhájit ho a zvážit jeho uplatnění v praxi. 

Kompetence komunikativní: 
Umožňujeme žákům využívat získané znalosti ústně i písemně prezentovat (samostatná práce, projekty, 
prezentace, referáty, řízená diskuse, komunitní kruh, tvořivé psaní, závěrečná práce).  
Vytváříme prostor pro vyjadřování žáků (diskuse, dialog, obhajoba názorů, argumentace, aktuální dění).  
Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování.  
Rozvíjíme výstižné kultivované vyjadřování v samostatném i společném skupinovém projevu, logické 
uspořádání výpovědi, správnou argumentaci; podporujeme hledání podstaty sdělení/problému a rozvíjení 
činnosti shrnutí faktů. 

Kompetence sociální a personální: 
Orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.  
Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, vyžadujeme žákovské sebehodnocení a sebereflexi, hodnocení se 
navzájem.  
Umožňujeme žákům spolupodílet se na vytváření pravidel pro soužití ve škole (třídní pravidla, školní řád) a 
dohlížíme na jejich dodržování.  
Do výuky zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování.  

Kompetence občanské: 
Dohlížíme na dodržování pravidel, respektování odlišností a názorů druhých.  
Volíme demokratické způsoby rozhodování (volba zástupců do školního parlamentu, demokratické 
hlasování).  
Do výuky zařazujeme akce, které motivují ke sportu, zdravému životnímu stylu, udržitelnému životnímu 
stylu (Uklízíme Česko, příprava zdravé stravy).  
Učíme poskytování první pomoci v rozsahu adekvátním věku dítěte.  
Slavíme důležité státní svátky, významné dny, výročí. 

Kompetence pracovní: 
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Dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti práce.  
Různými formami (exkurze, film, beseda, výlet apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi, cíleně 
ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.  

Kompetence digitální: 
Umožňujeme žákům vyhledávání a zpracování informací v digitální podobě s důrazem na ověření 
pravdivosti.  
Seznamujeme žáky s možným ohrožením bezpečnosti zařízení i dat a o negativním dopadu na fyzické i 
duševní zdraví.  
Se žáky komunikujeme prostřednictvím digitálních aplikací a služeb (on – line výuka, školní informační 
systém, e-mail apod.).  
Do výuky zařazujeme úkoly, které žáci zpracují jako videohovor, textový dokument, vypracují prezentaci 
apod.  

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení žáků 

    

Přírodopis 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje 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 
porovná fotosyntézu a dýchání 

vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho 
význam – výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, 
reakce na podněty; názory na vznik života 

P-9-1-02 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

dědičnost a proměnlivost organismů – podstata 
dědičnosti a přenos dědičných informací, gen, křížení 
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P-9-1-03 uvede příklady dědičnosti v praktickém 
životě 

uvede příklady dědičnosti v praktickém životě 

P-9-1-04 uvede na příkladech z běžného života 
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

uvede na příkladech z běžného života význam virů a 
bakterií v přírodě i pro člověka 

viry a bakterie – výskyt, význam a praktické využití 

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků 

rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s 
plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků 

houby bez plodnic – základní charakteristika, pozitivní 
a negativní vliv na člověka a živé organismy 
houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady 
sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami 
lišejníky – výskyt a význam 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 

uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi 

organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi 
organismy, mezi organismy a prostředím; populace, 
společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní 
řetězce, rovnováha v ekosystému na našem území 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Základní podmínky života 

    

Přírodopis 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k učení 

• Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k 
jednotlivým orgánům 

odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného 
těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům 

anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam 
jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen, stonek, 
list, květ, semeno, plod) 
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P-9-3-02 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin 

vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických 
procesů a jejich využití při pěstování rostlin 

fyziologie rostlin – základní principy fotosyntézy, 
dýchání, růstu, rozmnožování 

P-9-3-03 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje 
jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

systém rostlin – poznávání a zařazování daných 
zástupců běžných druhů řas, mechorostů, 
kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny), 
nahosemenných a krytosemenných rostlin 
(jednoděložných a dvouděložných), jejich vývoj a 
využití hospodářsky významných zástupců 
význam rostlin a jejich ochrana 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla – 
živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, 
organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, 
rozmnožování 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje 
vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin 

vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů – prvoci, bezobratlí 
(žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, 
členovci), strunatci (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, 
ptáci, savci) 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

odvodí na základě pozorování základní projevy chování 
živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob 
života a přizpůsobení danému prostředí 

projevy chování živočichů 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; 
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy 

rozšíření, význam a ochrana živočichů – hospodářsky a 
epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané 
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, 
živočišná společenstva 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 

uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi 

organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi 
organismy, mezi organismy a prostředím; populace, 
společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní 
řetězce, rovnováha v ekosystému mírného pásu 

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 

vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v 
různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam 

fyziologie rostlin – základní principy fotosyntézy, 
dýchání, růstu, rozmnožování 
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P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody aplikuje praktické metody poznávání přírody pozorování přírody mikroskopem, založení herbáře 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 

    

Přírodopis 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a 
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 

anatomie a fyziologie – stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy 
(opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, 
vylučovací a rozmnožovací, řídicí), vyšší nervová 
činnost 

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka 

orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka 

fylogeneze a ontogeneze člověka – rozmnožování 
člověka 

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří 

objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do 
stáří 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a 
uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, 
praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí; 
závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie 

P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence 
živých a neživých složek ekosystému 

na příkladu objasní základní princip existence živých 
složek ekosystému 
porovná různé ekosystémy a vztahy organismů v nich, 
jejich důležitost 

ekosystémy a vztahy organismů v nich 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

    

Přírodopis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-6-01 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané 
nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek 

nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, kvalitativní 
třídění, praktický význam a využití zástupců, určování 
jejich vzorků 
vývoj zemské kůry a organismů na Zemi – geologické 
změny, vznik života, výskyt typických organismů a 
jejich přizpůsobování prostředí 

P-9-6-02 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin 
i oběhu vody 

rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických 
dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody 

Země – vznik a stavba Země 
vnější a vnitřní geologické procesy – příčiny a důsledky 
půdy – složení, vlastnosti a význam půdy 

P-9-6-03 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 

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 

podnebí a počasí ve vztahu k životu – význam vody a 
teploty prostředí pro život, ochrana a využití 
přírodních zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší 
pro život, vlivy znečištěného ovzduší a klimatických 
změn na živé organismy a na člověka 
mimořádné události způsobené přírodními vlivy – 
příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní světové 
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katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v 
ČR (povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, 
náledí) a ochrana před nimi 

P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence 
živých a neživých složek ekosystému 

na příkladu objasní základní princip existence neživých 
složek ekosystému 
začlení neživé složky k živým složkám ekosystému, 
objasní jejich vzájemnou důležitost a provázanost pro 
plnou funkčnost ekosystému 

živé a neživé složky ekosystému 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí 

uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na 
životní prostředí 

ochrana přírody a životního prostředí – globální 
problémy a jejich řešení, chráněná území 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody aplikuje praktické metody poznávání přírody pozorování lupou, založení sbírky minerálů a hornin 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Ekosystémy 

     

5.16 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  
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Název předmětu Zeměpis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Zeměpis obohacuje v návaznosti na předměty Člověk a jeho svět a Člověk a společnost celkový vzdělanostní 
rozhled žáků uvedením hlavních přírodních, hospodářských a sociálních podmínek a faktorů života lidí 
v blízkém území místní krajiny, místní oblasti, na území ČR, v Evropě – EU a ve světě 

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

Předmět Zeměpis navazuje na předmět Člověk a společnost ze 4. a 5. třídy 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 ochrany životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy, ekologické katastrofy.  
Předmět Zeměpis je vyučován v 6., 7. a 8. ročníku 2 hodiny týdně a v 9. ročníku 1. hodinu týdně. 
Základní stavební jednotkou je vyučovací hodina zahrnující výklad s demonstračními pomůckami, 
obrazovým materiálem, dále skupinová práce a zeměpisné vycházky s pozorováním okolí 

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: 
Nabízíme žákům různé způsoby osvojení si učiva (psané texty, videa, vyhledávání informací, zapojení 
praktických činností), konce hodin věnujeme sebehodnocení. 
Do výuky zařazujeme prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění v praxi (pozorování, 
výlet, projektová výuka), cílíme na vlastní zkušenost žáků. 
Využíváme práci s různými informačními zdroji, porovnáváme teorie s vlastní praxí, cílíme na vlastní 
zkušenost žáků. 
Podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet. 
Při výuce vyžadujeme používání správných termínů, pojmů a definic. 
Umožňujeme žákům zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají možnost 
prezentovat výsledky své práce.  

Kompetence k řešení problémů: 
Vytváříme prostor pro navrhování různých řešení, směrujeme žáky k výběru nejvhodnějšího způsobu řešení 
problému.  
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Umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, 
ověřit výsledek řešení, obhájit ho a zvážit jeho uplatnění v praxi. 

Kompetence komunikativní: 
Umožňujeme žákům využívat získané znalosti ústně i písemně prezentovat (samostatná práce, projekty, 
prezentace, referáty, řízená diskuse).  
Vytváříme prostor pro vyjadřování žáků (diskuse, dialog, obhajoba názorů, argumentace, aktuální dění).  
Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování.  
Rozvíjíme výstižné kultivované vyjadřování v samostatném i společném skupinovém projevu, logické 
uspořádání výpovědi, správnou argumentaci; podporujeme hledání podstaty sdělení/problému a rozvíjení 
činnosti shrnutí faktů. 

Kompetence sociální a personální: 
Orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.  
Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, vyžadujeme žákovské sebehodnocení a sebereflexi, hodnocení se 
navzájem.  
Do výuky zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování.  

Kompetence občanské: 
Dohlížíme na dodržování pravidel, respektování odlišností a názorů druhých.  

Kompetence pracovní: 
Různými formami (exkurze, film, beseda, výlet apod.), cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě 
jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.  

Kompetence digitální: 
Umožňujeme žákům vyhledávání a zpracování informací v digitální podobě s důrazem na ověření 
pravdivosti.  
Do výuky zařazujeme úkoly, které žáci zpracují jako videohovor, textový dokument, vypracují prezentaci 
apod.  

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení žáků 

    

Zeměpis 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence digitální 

• Kompetence k učení 
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• Kompetence občanské 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů 

organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace 
a zdroje dat z dostupných kartografických produktů 

určování zeměpisné polohy, mapa – druhy map, obsah 
mapy, atlas a digitální atlas 

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii 

používá s porozuměním základní geografickou, 
topografickou a kartografickou terminologii 

globus, mapa, legenda mapy, tvorba map 

Z-9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů 

prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, 
zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a 
organismů 

geoid, pohyb planety Země, střídání dne a noci, roční 
období, časová pásma 

Z-9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu 

rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich 
vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, 
pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu 

litosféra, tvar zemského povrchu a utváření zemského 
povrchu, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra 

Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

lokalizuje na mapách světadíly, oceány, státy planeta Země 

Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, politické poměry 

rozmístění obyvatelstva na Zemi, národy a státy, rasy, 
náboženství, jazyky, sídla 

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit 

porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní 
rozmístění hospodářských aktivit 

světové hospodářství a integrace 
zemědělská výroba, rostlinná a živočišná výroba, 
nerostné suroviny, průmyslová výroba, doprava, 
služby, cestovní ruch 
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Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech 

lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní 
ložiska nerosných surovin 

suroviny, surovinové zdroje, ložiska a těžba surovin 

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin 

popíše složení půdy, půdní typy a druhy, jejich 
hospodářské využití, rozumí pojmům humus, eroze 

pedosféra, půdní druhy, půdní typy 

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) 

uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních 
krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění 
hlavních ekosystémů (biomů) 

přírodní a společenské prostředí, typy krajin 

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí 

seznámí se s vlivy člověka na přírodní prostředí 
uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika 
přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

ohrožení půdy – technické a chemické 

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy 

určí geografickou polohu a vyhledá na mapách Českou 
republiku 

střední Evropa, sousedé ČR 

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu 

popíše složení půdy v české republice, půdní typy a 
druhy, jejich hospodářské využití 

zemědělství v ČR 

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu 

ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu určování zeměpisné polohy 

 objasní působení vnitřních a vnějších přírodních činitelů 
na utváření zemského povrchu  

vnější a vnitřní přírodní činitelé, vrásnění 

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny 

aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, 
zobrazování a hodnocení krajiny 

jednoduché panoramatické náčrtky krajiny, situační 
plány, schematické náčrtky pochodové osy, hodnocení 
přírodních jevů a ukazatelů 

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech 

uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v 
krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady 
bezpečného chování a jednání při mimořádných 
událostech 

živelní pohromy; opatření proti nim, chování a jednání 
při nebezpečí živelních pohrom v modelových 
situacích 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Poznávání lidí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 

    

Zeměpis 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence digitální 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-2-03 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost 

provede regionalizaci v jednotlivých světadílech, vytýčí 
společné znaky daného regionu 

světadíly, oceány, makroregiony světa 

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace 

vyhledá a pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní a 
významná města, vyhledá na mapách nejvýznamnější 
oblasti cestovního ruchu v jednotlivých světadílech 

nejvýznamnější oblasti cestovního ruchu 
v jednotlivých světadílech, přírodní a kulturní památky 

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu 

dokáže na mapě lokalizovat významné geografické 
pojmy, se kterými se seznámí 

světadíly fyzicko-geografická sféra a socioekonomická 
sféra (regionalizace, charakteristika států, zajímavosti 
jednotlivých regionů, přírodní parky, kolonizace, 
válečné konflikty) 

    

Zeměpis 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence občanské 

• Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské 
poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných 
makroregionů Evropy a vybraných (modelových) států 

regiony Evropy 

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace 

zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní 
evropské surovinové a energetické zdroje 

hospodářství Evropy 
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Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy 

hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, 
přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský 
potenciál České republiky v evropském a světovém 
kontextu 

zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry 
a zdroje; obyvatelstvo ČR 

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit 

s pomocí mapy charakterizuje povrch ČR 
zaznamená do mapy významné horopisné celky, velké 
řeky a významná města ČR 

ČR (poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry, 
obyvatelstvo, velká města, hospodářství, národní 
parky, ekologická rizika) 

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států 

lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a 
hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a 
hospodářských aktivit 

regiony ČR 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Jsme Evropané 

    

Zeměpis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence digitální 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské 
poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných 
makroregionů světa a vybraných (modelových) států 

vybrané modelové přírodní, společenské, politické, 
hospodářské a environmentální problémy, možnosti 
jejich řešení 

Z-9-3-03 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

oblasti nepokojů, přírodní katastrofy 
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Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace 

posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci 
světové populace 

základní kvantitativní a kvalitativní geografické, 
demografické, hospodářské a kulturní charakteristiky 

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel 

posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí 
lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické 
znaky sídel 

sídelní systémy, urbanizace, suburbanizace 

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní 
světové surovinové a energetické zdroje 

sektorová a odvětvová struktura, územní dělba práce, 
ukazatele hospodářského rozvoje a životní úrovně 

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit 

porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní 
rozmístění hospodářských aktivit 

hlavní a periferní hospodářské oblasti světa 

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků 

porovnává státy světa a zájmové integrace států světa 
na základě podobných a odlišných znaků 

politická, bezpečnostní a hospodářská seskupení 
(integrace) států 

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech 

lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní 
aktuální geopolitické změny a politické problémy 
v konkrétních světových regionech 

geopolitické procesy, hlavní světová konfliktní ohniska 

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin 

porovnává různé krajiny jako součást pevninské části 
krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech 
specifické znaky a funkce krajin 

trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady 
ochrany přírody a životního prostředí, chráněná území 
přírody 

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí 

uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika 
přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

globální ekologické a environmentální problémy 
lidstva 

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy 

vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště 
nebo školy 

zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního 
regionu, vztahy k okolním regionům, základní přírodní 
a socioekonomické charakteristiky s důrazem na 
specifika regionu důležitá pro jeho další rozvoj 
(potenciál × bariéry) 

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států 

uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve 
světových mezinárodních a nadnárodních institucích, 
organizacích a integracích tátů 

hospodářské a politické postavení České republiky 
v Evropě a ve světě, zapojení do mezinárodní dělby 
práce a obchodu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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Zeměpis 9. ročník  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 
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5.17 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 

Charakteristika předmětu Předmět Hudební výchova je zaměřen na vytváření základních pěveckých návyků, instrumentálních 
dovedností, práci s hudebním materiálem, rytmickou a pohybovou výchovu, z období hudebních her se tak 
přechází k hudebním dílnám zahrnujícím využití získaných dovedností žáku při elementárních doprovodech 
a improvizacích. Při zařazování poslechových skladeb se žákům otevírá možnost vytváření vlastní kritických 
soudů prostřednictvím řízené diskuse či referátu. Z hlediska obsahového lze charakterizovat předmět jako 
období vhledů do hudby, ať již klasické, tak moderní populární.  

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

Předmět se vyučuje ve všech ročnících 1. i 2. stupně s časovou dotací 1 hodina týdně. Výuka se koná 
v kmenové třídě nebo 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, 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: 
Nabízíme žákům různé způsoby osvojení si učiva (psané texty, videa, vyhledávání informací, zapojení 
praktických činností), konce hodin věnujeme sebehodnocení. 
Do výuky zařazujeme prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění v praxi (pozorování, 
experimenty, výlet, projektová výuka, simulace, hraní rolí apod.), cílíme na vlastní zkušenost žáků. 
Využíváme práci s různými informačními zdroji, porovnáváme teorie s vlastní praxí, cílíme na vlastní 
zkušenost žáků. 
Podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet. 
Při výuce vyžadujeme používání správných termínů, pojmů a definic. 
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Název předmětu Hudební výchova 

Umožňujeme žákům zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají možnost 
prezentovat výsledky své práce.  

Kompetence k řešení problémů: 
Vytváříme prostor pro navrhování různých řešení, směrujeme žáky k výběru nejvhodnějšího způsobu řešení 
problému.  
Umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, 
ověřit výsledek řešení, obhájit ho a zvážit jeho uplatnění v praxi. 

Kompetence komunikativní: 
Umožňujeme žákům využívat získané znalosti ústně i písemně prezentovat (samostatná práce, projekty, 
prezentace, referáty, řízená diskuse, komunitní kruh, tvořivé psaní, závěrečná práce). 
Vytváříme prostor pro vyjadřování žáků (diskuse, dialog, obhajoba názorů, argumentace, aktuální dění).  
Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování.  
Rozvíjíme výstižné kultivované vyjadřování v samostatném i společném skupinovém projevu, logické 
uspořádání výpovědi, správnou argumentaci; podporujeme hledání podstaty sdělení/problému a rozvíjení 
činnosti shrnutí faktů. 

Kompetence sociální a personální: 
Orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.  
Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, vyžadujeme žákovské sebehodnocení a sebereflexi, hodnocení se 
navzájem.  
Umožňujeme žákům spolupodílet se na vytváření pravidel pro soužití ve škole (třídní pravidla, školní řád) a 
dohlížíme na jejich dodržování.  
Do výuky zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování.  

Kompetence občanské: 
Dohlížíme na dodržování pravidel, respektování odlišností a názorů druhých.   
Slavíme důležité státní svátky, významné dny, výročí. 

Kompetence pracovní: 
Různými formami (exkurze, film, beseda, výlet apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi, cíleně 
ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.  

Kompetence digitální: 
Umožňujeme žákům vyhledávání a zpracování informací v digitální podobě s důrazem na ověření 
pravdivosti.  
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Název předmětu Hudební výchova 

Seznamujeme žáky s možným ohrožením bezpečnosti zařízení i dat a o negativním dopadu na fyzické 
i duševní zdraví.  
Se žáky komunikujeme prostřednictvím digitálních aplikací a služeb (on- line výuka, školní informační 
systém, e-mail, prezentace apod.).  

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení žáků 

    

Hudební výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase zpívá jednoduchou melodii 
seznamuje se s hlasovou hygienou, se správným 
dýcháním 

pěvecký a mluvní projev 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty umí zopakovat rytmický útvar 
doprovodí píseň jednoduchou hrou na Orffovy nástroje 

rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

využívá jednoduché hudební nástroje hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých 
hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře, 
zobcových fléten, keyboardů apod. 
rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace – akcentace těžké doby v rytmickém 
doprovodu, hudební hry (ozvěna, otázka–odpověď) 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

reaguje jednoduchým pohybem na znějící hudbu, taktování, pohybový doprovod znějící hudby – 
dvoudobý takt, taneční hry se zpěvem, jednoduché 
lidové tance 
pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v 
proudu znějící hudby – pohybová improvizace 
orientace v prostoru – utváření pohybové paměti, 
reprodukce pohybů prováděných při tanci či 
pohybových hrách 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

rozlišuje jednotlivé kvality tónů kvality tónů 
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Hudební výchova 1. ročník  

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební 
nástroje, 

hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 
kvality tónů – délka, síla, barva, výška 
hudební výrazové prostředky a hudební prvky s 
výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie 
vzestupná a sestupná 
hudební styly a žánry – pochodová, ukolébavka apod. 
interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba 
a proč je taková) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

    

Hudební výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase zpívá jednoduché lidové písně pěvecký a mluvní projev, procvičuje správnou 
výslovnost, nasazení tónu, hudební hry na otázku a 
odpověď 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty melodizuje slova 
na Orffovy nástroje reprodukuje jednoduché motivy 

rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých 
hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře, 
zobcových fléten, keyboardů apod. 
rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace – akcentace těžké doby v rytmickém 
doprovodu, hudební hry (ozvěna, otázka–odpověď), 
jednodílná písňová forma (a–b) 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje 
tempo, dynamiku, 

taktování, pohybový doprovod znějící hudby – 
dvoudobý, třídobý, taneční hry se zpěvem, 
jednoduché lidové tance 
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Hudební výchova 2. ročník  

pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v 
proudu znějící hudby – pohybová improvizace s 
využitím tanečních kroků 
orientace v prostoru – utváření pohybové paměti, 
reprodukce pohybů prováděných při tanci či 
pohybových hrách 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné 
dynamické změny v proudu znějící hudby 

kvality tónů, hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební 
nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 

hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 
kvality tónů – délka, síla, barva, výška 
vztahy mezi tóny – souzvuk, akord 
hudební výrazové prostředky a hudební prvky s 
výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie, 
barva, pohyb melodie (melodie vzestupná a 
sestupná), zvukomalba 
hudba vokální, instrumentální, lidský hlas a hudební 
nástroj 
hudební styly a žánry – hudba pochodová, ukolébavka 
apod. 
interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba 
a proč je taková) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

    

Hudební výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Hudební výchova 3. ročník  

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase zpívá lidové písně v jednohlase pěvecký a mluvní projev, rozšiřuje si hlasový rozsah, 
rozlišuje dynamiku 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty rytmizuje a melodizuje jednoduché texty rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace, hraje z jednoduchého notového zápisu 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 
a improvizuje 

hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých 
hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře, 
zobcových fléten, keyboardů apod. 
rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace – tvorba předeher s využitím tónového 
materiálu písně, hudební doprovod (akcentace těžké 
doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), 
hudební hry (ozvěna, otázka–odpověď) 
záznam instrumentální melodie – čtení a zápis 
rytmického schématu jednoduchého motivku či 
tématu instrumentální skladby, využití notačních 
programů 
čtení a zápis rytmického schématu jednoduchého 
motivu 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje 
metrum, tempo, dynamiku, směr melodie 

taktování, pohybový doprovod znějící hudby – 
dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se 
zpěvem, jednoduché lidové tance 
pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v 
proudu znějící hudby – pantomima a pohybová 
improvizace s využitím tanečních kroků 
orientace v prostoru – utváření pohybové paměti, 
reprodukce pohybů prováděných při tanci či 
pohybových hrách 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné 
tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby 

kvality tónů, hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební 
nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální 

kvality tónů – délka, síla, barva, výška 
vztahy mezi tóny – souzvuk 
hudební výrazové prostředky a hudební prvky s 
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Hudební výchova 3. ročník  

výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie, 
harmonie, barva, pohyb melodie (melodie vzestupná a 
sestupná), zvukomalba 
hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 
hudební styly a žánry – pochodová, ukolébavka apod. 
hudební formy – malá písňová forma 
interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba 
a proč je taková) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

    

Hudební výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti 

zpívá na základě svých dispozic mollové a durové písně 
zpívá písně ve 2/4, ¾, 4/4 
učí se některé písně zpaměti 

pěvecký a mluvní projev 

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 

rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace, je schopen zahrát předehru, mezihru, 
dohru s využitím tónového materiálu písně 

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní 

využívá na základě svých hudebních schopností a 
dovedností jednoduché, popřípadě složitější hudební 
nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých 
motivů skladeb a písní 

hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých 
hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře, 
zobcových fléten, keyboardů apod. 
rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace – tvorba předeher, meziher a doher s 
využitím tónového materiálu písně, hudební doprovod 
(akcentace těžké doby v rytmickém doprovodu, 
ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka–
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odpověď), jednodílná písňová forma (a–b) 
záznam instrumentální melodie – čtení rytmického 
schématu jednoduchého motivku či tématu 
instrumentální skladby 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

rozpozná hudební formu jednoduché písně kvality tónů – délka, síla, barva, výška 
vztahy mezi tóny – souzvuk, akord 
hudební výrazové prostředky a hudební prvky s 
výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie, 
barva, kontrast a gradace, pohyb melodie (melodie 
vzestupná a sestupná), zvukomalba, rytmické, 
dynamické změny v hudbě 
hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 
hudební styly a žánry – hudba pochodová, ukolébavka 
apod. 
hudební formy – malá písňová forma 
interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba 
a proč je taková) 

HV-5-1-05 vytváří jednoduché předehry, mezihry a 
dohry a provádí elementární hudební improvizace 

provádí elementární hudební improvizace rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků 

rozpozná v proudu znějící hudby metrorytmické, 
tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny 

kvality tónů – délka, síla, barva, výška 
vztahy mezi tóny – souzvuk 
hudební výrazové prostředky a hudební prvky s 
výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie, 
harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie 
(melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba 
hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 
hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, 
ukolébavka apod. 
hudební formy – malá písňová forma, variace 
interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba 
a proč je taková) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

    

Hudební výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti 

zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových 
tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 
dovednosti 

pěvecký a mluvní projev, orientuje se v jednoduchém 
grafickém vyjádření melodie, rytmu, notový zápis bere 
jako oporu při zpěvu, zvládá různé diatonické postupy 
v durových a mollový tóninách 

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, v 
jednodílné písňové formě (a–b) 

rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace 

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní 

využívá hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých 
hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře, 
zobcových fléten, keyboardů apod. 
rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace – tvorba předeher, meziher a doher s 
využitím tónového materiálu písně, hudební doprovod 
(akcentace těžké doby v rytmickém doprovodu, 
ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka–
odpověď), jednodílná písňová forma (a–b) 
záznam instrumentální melodie – čtení a zápis 
rytmického schématu jednoduchého motivku či 
tématu instrumentální skladby, využití notačních 
programů 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby kvality tónů – délka, síla, barva, výška 
vztahy mezi tóny – souzvuk, akord 
hudební výrazové prostředky a hudební prvky s 
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výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie, 
harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie 
(melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, 
metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v 
hudebním proudu 
hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 
hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, 
ukolébavka apod. 
hudební formy – malá písňová forma, rondo, variace 
interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba 
a proč je taková) 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků 

rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých 
hudebních výrazových prostředků 

kvality tónů – délka, síla, barva, výška 
vztahy mezi tóny – souzvuk, akord 
hudební výrazové prostředky a hudební prvky s 
výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie, 
harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie 
(melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, 
metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v 
hudebním proudu 
hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 
hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, 
ukolébavka apod. 
hudební formy – malá písňová forma, rondo, variace 
interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba 
a proč je taková) 

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 pohybové improvizace 

taktování, pohybový doprovod znějící hudby – 
dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se 
zpěvem, jednoduché lidové tance 
pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v 
proudu znějící hudby – pantomima a pohybová 
improvizace s využitím tanečních kroků 
orientace v prostoru – utváření pohybové paměti, 
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reprodukce pohybů prováděných při tanci či 
pohybových hrách 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

    

Hudební výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

rozpoznává své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti 

pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového 
rozsahu, hlasová hygiena, hlasová nedostatečnost a 
některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a 
jednohlasý zpěv, deklamace, techniky vokálního 
projevu (scat, falzet apod.), jejich individuální využití 
při zpěvu i při společných vokálně instrumentálních 
aktivitách 
intonace a vokální improvizace – diatonické postupy v 
durových a mollových tóninách 
rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti – 
reprodukce tónů a melodií, zachycování rytmu, 
popřípadě i melodie zpívané (hrané) písně 
reflexe vokálního projevu – vlastní vokální projev a 
vokální projev ostatních, 
pohybový doprovod znějící hudby – taktování, 
hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce 
melodií (motivků, témat, písní), hra a tvorba 
doprovodů s využitím nástrojů Orffova instrumentáře, 
tvorba doprovodů 

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 jednohlase i vícehlase 

uplatňuje získané pěvecké dovednosti při zpěvu i při 
mluvním projevu; zpívá dle svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového 
rozsahu, hlasová hygiena, hlasová nedostatečnost a 
některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a 
jednohlasý zpěv, deklamace, techniky vokálního 
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projevu (scat, falzet apod.), jejich individuální využití 
při zpěvu i při společných vokálně instrumentálních 
aktivitách 
intonace a vokální improvizace – diatonické postupy v 
durových a mollových tóninách, improvizace 
jednoduchých hudebních forem 
orientace v notovém záznamu vokální skladby – 
notový zápis jako opora při realizaci písně či složitější 
vokální skladby 
rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti – 
reprodukce tónů a melodií, zachycování rytmu, 
popřípadě i melodie zpívané (hrané) písně 
reflexe vokálního projevu – vlastní vokální projev a 
vokální projev ostatních, 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé motivy 

rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti 
hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce 
melodií (motivků, témat, písní), hra a tvorba 
doprovodů s využitím nástrojů Orffova instrumentáře, 
keyboardů a počítače, nástrojová improvizace 
(jednoduché hudební formy) 
tvorba doprovodů 

HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě 

rozpozná některé z tanců pohybový doprovod znějící hudby – taktování, taneční 
kroky 
pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby – 
tempové, dynamické, 
orientace v prostoru – rozvoj pohybové pamětí, 
reprodukce pohybů prováděných při tanci či 
pohybových hrách 

HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku 

orientuje se v určitých skladbách orientace v hudebním prostoru a analýza hudební 
skladby – postihování hudebně výrazových 
prostředků, významné sémantické prvky užité ve 
skladbě – zvukomalba, dušemalba, pohyb melodie 
hudební dílo a jeho autor – hudební skladba v 
kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly, 

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období 

pozná určité skladby 
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dobou vzniku, životem autora 
interpretace znějící hudby – slovní charakterizování 
hudebního díla 

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

poznává různé hudební žánry hudební dílo a jeho autor – hudební skladba v 
kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly, 
dobou vzniku 
interpretace znějící hudby – slovní charakterizování 
hudebního díla, vytváření vlastních soudů a preferencí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

    

Hudební výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti 

pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového 
rozsahu, hlasová hygiena, hlasová nedostatečnost a 
některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a 
jednohlasý zpěv, deklamace, techniky vokálního 
projevu (scat, falzet apod.), jejich individuální využití 
při zpěvu i při společných vokálně instrumentálních 
aktivitách 
intonace a vokální improvizace – diatonické postupy v 
durových a mollových tóninách, 
hudební rytmus – odhalování vzájemných souvislostí 
rytmu řeči a hudby, využívání rytmických zákonitostí 
při vokálním projevu 
rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti – 
reprodukce tónů a melodií, zachycování rytmu, 
popřípadě i melodie zpívané (hrané) písně 
reflexe vokálního projevu – vlastní vokální projev a 
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vokální projev ostatních, hudební činnosti) 
pohybový doprovod znějící hudby – taktování, 
hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce 
melodií (motivků, témat, písní), hra a tvorba 
doprovodů s využitím nástrojů Orffova instrumentáře 

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 jednohlase i vícehlase 

uplatňuje získané pěvecké dovednosti při zpěvu i při 
mluvním projevu; zpívá dle svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase 

pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového 
rozsahu, hlasová hygiena, hlasová nedostatečnost a 
některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a 
jednohlasý zpěv, deklamace, techniky vokálního 
projevu (scat, falzet apod.), jejich individuální využití 
při zpěvu i při společných vokálně instrumentálních 
aktivitách 
intonace a vokální improvizace – diatonické postupy v 
durových a mollových tóninách, improvizace 
jednoduchých hudebních forem 
orientace v notovém záznamu vokální skladby – 
notový zápis jako opora při realizaci písně či složitější 
vokální nebo vokálně instrumentální skladby 
rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti – 
reprodukce tónů a melodií, zachycování rytmu, 
popřípadě i melodie zpívané (hrané) písně 
reflexe vokálního projevu – vlastní vokální projev a 
vokální projev ostatních, hledání možností nápravy 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé motivy, témata i části 
skladeb 

rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti 
hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce 
melodií (motivků, témat, písní), hra a tvorba 
doprovodů s využitím nástrojů Orffova instrumentáře, 
keyboardů a počítače, nástrojová improvizace 
(jednoduché hudební formy) 
vyjadřování hudebních představ pomocí hudebního 
nástroje 
tvorba doprovodů 
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HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě 

rozpozná některé z tanců různých stylových období pohybový doprovod znějící hudby – taktování, taneční 
kroky, vlastní pohybové ztvárnění 
pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku 
hudebního díla – pantomima, improvizace 
pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby – 
tempové, dynamické 
orientace v prostoru – rozvoj pohybové pamětí, 
reprodukce pohybů prováděných při tanci či 
pohybových hrách 

HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku 

orientuje se v určitých skladbách, chápe je jako logicky 
utvářený celek 

orientace v hudebním prostoru a analýza hudební 
skladby – postihování hudebně výrazových 
prostředků, významné sémantické prvky užité ve 
skladbě – zvukomalba, dušemalba, pohyb melodie 
hudební dílo a jeho autor – hudební skladba v 
kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly, 
dobou vzniku, životem autora 
hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí vzhledem 
k životu jedince i společnosti 
interpretace znějící hudby – slovní charakterizování 
hudebního díla 

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období 

pozná určité skladby a odhadne na základě 
individuálních schopností a znalostí zařazení do 
stylového období 

orientace v hudebním prostoru a analýza hudební 
skladby – postihování hudebně výrazových 
prostředků, významné sémantické prvky užité ve 
skladbě -zvukomalba, dušemalba, pohyb melodie a 
jejich význam pro pochopení hudebního díla 
hudební dílo a jeho autor – hudební skladba v 
kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly, 
dobou vzniku, životem autora 
hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí vzhledem 
k životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a 
zvykům 
interpretace znějící hudby – slovní charakterizování 
hudebního díla, vytváření vlastních soudů a preferencí 
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HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

poznává různá hudební styly a žánry hudební dílo a jeho autor – hudební skladba v 
kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly, 
dobou vzniku, životem autora 
interpretace znějící hudby – slovní charakterizování 
hudebního díla, vytváření vlastních soudů a preferencí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

    

Hudební výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách ve škole 

pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového 
rozsahu, hlasová hygiena, hlasová nedostatečnost a 
některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a 
jednohlasý zpěv, deklamace, techniky vokálního 
projevu (scat, falzet apod.), jejich individuální využití 
při zpěvu i při společných vokálně instrumentálních 
aktivitách 
intonace a vokální improvizace – diatonické postupy v 
durových a mollových tóninách, 
hudební rytmus – odhalování vzájemných souvislostí 
rytmu řeči a hudby, využívání rytmických zákonitostí 
při vokálním projevu 
orientace v notovém záznamu vokální skladby – 
notový zápis jako opora při realizaci písně či složitější 
vokální nebo vokálně instrumentální skladby 
rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti – 
reprodukce tónů a melodií, zachycování rytmu, 
popřípadě i melodie zpívané (hrané) písně pomocí 
grafického (notového) záznamu 

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 jednohlase i vícehlase 

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při 
zpěvu i při mluvním projevu; zpívá dle svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i 
vícehlase 
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reflexe vokálního projevu – vlastní vokální projev a 
vokální projev ostatních, hledání možností nápravy 
hlasové nedostatečnosti (transpozice melodie, využití 
jiné hudební činnosti) 
pohybový doprovod znějící hudby – taktování, taneční 
kroky 
hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce 
melodií (motivků, témat, písní), hra a tvorba 
doprovodů s využitím nástrojů Orffova instrumentáře, 
tvorba doprovodů 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé motivy, témata i části 
skladeb, vytváří jednoduché doprovody 

rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti, 
tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy 
hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce 
melodií (motivků, témat, písní), hra a tvorba 
doprovodů s využitím nástrojů Orffova instrumentáře, 
nástrojová improvizace (jednoduché hudební formy) 
vyjadřování hudebních i nehudebních představ a 
myšlenek pomocí hudebního nástroje 
tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy 

HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě 

rozpozná některé z tanců různých stylových období, 
vybere z navrhovaných možností vhodný typ hudebně 
pohybových prvků k poslouchané hudbě 

pohybový doprovod znějící hudby – taktování, taneční 
kroky, vlastní pohybové ztvárnění 
pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku 
hudebního díla – pantomima, improvizace 
pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby – 
tempové, dynamické, rytmicko-metrické, harmonické 
orientace v prostoru – rozvoj pohybové pamětí, 
reprodukce pohybů prováděných při tanci či 
pohybových hrách 

HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku 

orientuje se v proudu znějící hudby orientace v hudebním prostoru a analýza hudební 
skladby – postihování hudebně výrazových 
prostředků, významné sémantické prvky užité ve 
skladbě -zvukomalba, dušemalba, pohyb melodie, 
jejich význam pro pochopení hudebního díla 
hudební dílo a jeho autor – hudební skladba v 

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období 

odhadne zařazení na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období 
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kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly, 
dobou vzniku, životem autora 
hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí vzhledem 
k životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a 
zvykům 
interpretace znějící hudby – slovní charakterizování 
hudebního díla, vytváření vlastních soudů a preferencí 

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

poznává různá umělecká období v hudbě a dalších 
druzích umění 

hudební dílo a jeho autor – hudební skladba v 
kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly, 
dobou vzniku, životem autora 
hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí vzhledem 
k životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a 
zvykům 
interpretace znějící hudby – slovní charakterizování 
hudebního díla, vytváření vlastních soudů a preferencí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

    

Hudební výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách 

pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového 
rozsahu, hlasová hygiena, hlasová nedostatečnost a 
některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a 
jednohlasý zpěv, deklamace, techniky vokálního 
projevu (scat, falzet apod.), jejich individuální využití 
při zpěvu i při společných vokálně instrumentálních 
aktivitách 
intonace a vokální improvizace – diatonické postupy v 
durových a mollových tóninách, improvizace 
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jednoduchých hudebních forem 
hudební rytmus – odhalování vzájemných souvislostí 
rytmu řeči a hudby, využívání rytmických zákonitostí 
při vokálním projevu 
orientace v notovém záznamu vokální skladby – 
notový zápis jako opora při realizaci písně či složitější 
vokální nebo vokálně instrumentální skladby 
rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti – 
reprodukce tónů a melodií, zachycování rytmu, 
popřípadě i melodie zpívané (hrané) písně pomocí 
grafického (notového) záznamu 
reflexe vokálního projevu – vlastní vokální projev a 
vokální projev ostatních, hledání možností nápravy 
hlasové nedostatečnosti (transpozice melodie, využití 
jiné hudební činnosti) 
pohybový doprovod znějící hudby – taktování, taneční 
kroky, vlastní pohybové ztvárnění 
hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce 
melodií (motivků, témat, písní), hra a tvorba 
doprovodů s využitím nástrojů Orffova instrumentáře, 
keyboardů a počítače, nástrojová improvizace 
(jednoduché hudební formy) 
tvorba doprovodů 

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 jednohlase i vícehlase 

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 
jednohlase i vícehlase 

pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového 
rozsahu, hlasová hygiena, hlasová nedostatečnost a 
některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a 
jednohlasý zpěv, deklamace, techniky vokálního 
projevu (scat, falzet apod.), jejich individuální využití 
při zpěvu i při společných vokálně instrumentálních 
aktivitách 
intonace a vokální improvizace – diatonické postupy v 
durových a mollových tóninách, improvizace 
jednoduchých hudebních forem 
hudební rytmus – odhalování vzájemných souvislostí 
rytmu řeči a hudby, využívání rytmických zákonitostí 
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při vokálním projevu 
orientace v notovém záznamu vokální skladby – 
notový zápis jako opora při realizaci písně či složitější 
vokální nebo vokálně instrumentální skladby 
rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti – 
reprodukce tónů a melodií, zachycování rytmu, 
popřípadě i melodie zpívané (hrané) písně pomocí 
grafického (notového) záznamu 
reflexe vokálního projevu – vlastní vokální projev a 
vokální projev ostatních, hledání možností nápravy 
hlasové nedostatečnosti (transpozice melodie, využití 
jiné hudební činnosti) 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé motivy, témata i části 
skladeb, vytváří jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace 

rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti, 
tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy 
hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce 
melodií (motivků, témat, písní), hra a tvorba 
doprovodů s využitím nástrojů Orffova instrumentáře, 
keyboardů a počítače, nástrojová improvizace 
(jednoduché hudební formy) 
záznam hudby – noty, notační programy (např. 
Capella, Finale, Sibelius) a další způsoby záznamu 
hudby 
vyjadřování hudebních i nehudebních představ a 
myšlenek pomocí hudebního nástroje 
tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy 

HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě 

rozpozná některé z tanců různých stylových období, 
zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě 

pohybový doprovod znějící hudby – taktování, taneční 
kroky, vlastní pohybové ztvárnění 
pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku 
hudebního díla – pantomima, improvizace 
pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby – 
tempové, dynamické, rytmicko-metrické, harmonické 
orientace v prostoru – rozvoj pohybové pamětí, 
reprodukce pohybů prováděných při tanci či 
pohybových hrách 
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HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku 

orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k 
hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku 

orientace v hudebním prostoru a analýza hudební 
skladby – postihování hudebně výrazových 
prostředků, významné sémantické prvky užité ve 
skladbě (zvukomalba, dušemalba, pohyb melodie, 
pravidelnost a nepravidelnost hudební formy) a jejich 
význam pro pochopení hudebního díla 
hudební dílo a jeho autor – hudební skladba 
v kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly, 
dobou vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi 
(inspirace, epigonství, kýč, módnost a modernost, 
stylová provázanost) 
hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí vzhledem 
k životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a 
zvykům 
interpretace znějící hudby – slovní charakterizování 
hudebního díla, vytváření vlastních soudů a preferencí 

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období 

zařadí na základě individuálních schopností a získaných 
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období 

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

hudební dílo a jeho autor – hudební skladba 
v kontextu s jinými hudebními i nehudebními díly, 
dobou vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi 
(inspirace, epigonství, kýč, módnost a modernost, 
stylová provázanost) 
hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí vzhledem 
k životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a 
zvykům 
interpretace znějící hudby – slovní charakterizování 
hudebního díla, vytváření vlastních soudů a preferencí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 
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5.18 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 0 0 0 0 10 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný        

    

Název předmětu Tvořivost 

Oblast Člověk a svět práce, Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Předmět Tvořivost 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. Seznamuje žáky s různými materiály a s používáním vhodných pomůcek a 
nářadí. Soustavně je vede k dodržování zásad hygieny a bezpečnosti při práci.  

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

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. 
Tvořivost se vyučuje na 1. stupni v 1. až 5. ročníku 2 hodiny týdně. 

Integrace předmětů • Člověk a svět práce 

• Výtvarná výchova 

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

Kompetence k učení: 
Do výuky zařazujeme prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění v praxi (pozorování, 
experimenty, výlet, projektová výuka, simulace, hraní rolí apod.), cílíme na vlastní zkušenost žáků. 
Využíváme práci s různými informačními zdroji, porovnáváme teorie s vlastní praxí, cílíme na vlastní 
zkušenost žáků. 
Podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet. 
Při výuce vyžadujeme používání správných termínů, pojmů a definic. 
Umožňujeme žákům zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají možnost 
prezentovat výsledky své práce.  
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Název předmětu Tvořivost 

Kompetence k řešení problémů: 
Vytváříme prostor pro navrhování různých řešení, směrujeme žáky k výběru nejvhodnějšího způsobu 
výtvarného zpracování.  
Umožňujeme žákům pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět experimenty s barvami a 
materiály. 
  

Kompetence komunikativní: 
Umožňujeme žákům využívat získané znalosti a ústně i výtvarně se prezentovat (samostatná práce, 
projekty, prezentace, referáty).  
Vytváříme prostor pro vyjadřování žáků (diskuse, dialog, obhajoba názorů, argumentace, aktuální dění).  
Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování.  
Rozvíjíme výstižné kultivované vyjadřování v samostatném i společném skupinovém projevu; podporujeme 
hledání podstaty výtvarného sdělení. 

Kompetence sociální a personální: 
Orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při tvorbě. 
Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, vyžadujeme žákovské sebehodnocení a sebereflexi, hodnocení se 
navzájem.  
Do výuky zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování.  

Kompetence občanské: 
Dohlížíme na dodržování pravidel, respektování odlišností a názorů druhých.  
Do výuky zařazujeme témata, která motivují ke sportu, zdravému životnímu stylu, udržitelnému životnímu 
stylu (sportovní dny, vztah k přírodě apod.).  
Učíme poskytování první pomoci v rozsahu adekvátním věku dítěte.  
Slavíme důležité státní svátky, významné dny, výročí. 

Kompetence pracovní: 
Dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti práce.  
Různými formami (exkurze, film, beseda, výlet apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi, cíleně 
ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.  

Kompetence digitální: 
Umožňujeme žákům vyhledávání a zpracování informací v digitální podobě s důrazem na ověření 
pravdivosti.  
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Název předmětu Tvořivost 

Seznamujeme žáky s možným ohrožením bezpečnosti zařízení i dat a o negativním dopadu na fyzické 
i duševní zdraví. 

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení žáků 

    

Tvořivost 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

rozpoznává linie, tvary, barvy, porovnává je a třídí na 
základě zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

linie, tvary, barvy 
hra s barvou, barvy teplé a studené 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace 

v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném uspořádání linie, tvary, 
barvy 

tematické práce, abstraktní tvorba, uspořádání 
objektů do celků 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

vnímá události různými smysly vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, 
sluchových, zrakových, čichových, chuťových a 
pohybových 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření 

typy vizuálně obrazných vyjádření 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace 
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření 

vytrhávání papíru 
přání k Vánocům, Velikonocům, ke Dni matek 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 
tradičních materiálů 

vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, 
papír, karton, textil a jiné) 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu organizace práce 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi 

stavebnice plošné 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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Tvořivost 1. ročník  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

    

Tvořivost 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní 

• Kompetence k učení 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

rozpoznává objemy, objekty, porovnává je a třídí na 
základě zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

malba, kresba, ilustrace 
zhodnocení a sdělení výsledků tvůrčí činnosti vlastní i 
ostatních 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, 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, objemy, barvy, objekty 

kresba, kolorovaná kresba, malba, modelování, koláž 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

vnímá události různými smysly a vyjadřuje je pozorování a zobrazování přírodních forem 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se 
svou dosavadní zkušeností 

vlastní ilustrace textů 
ilustrátoři dětských knih 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace 
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 
samostatně vytvořil 

dekorativní řešení plochy: stříhání, lepení 
proměny komunikačního obsahu 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů 

vlastnosti materiálu (přírodniny, papír, drát, fólie) 
lidové zvyky a tradice (vánoční a velikonoční tradice) 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu a předlohy jednoduché pracovní operace 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi 

stavebnice prostorové 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 
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Tvořivost 2. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

    

Tvořivost 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence digitální 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, objekty; 
porovnává je a třídí na základě zkušeností, vjemů, 
zážitků a představ 

vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, 
sluchových, zrakových a pohybových 
plastika 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, 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, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich 
kombinace 

osobní postoj v komunikaci (zdůvodňování výtvarného 
záměru) 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

vnímá události různými smysly a vyjadřuje je umělecká výtvarná tvorba 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se 
svou dosavadní zkušeností 

textury (kontrast, rytmus, podobnost) 
vnímání, pozorování, poznávání vlastností objektů a 
různých tvarů – kompoziční zákonitosti 
osobní postoj v komunikaci 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace 
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 
samostatně vytvořil, vybral či upravil 

uspořádání objektů do celků 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů 

řemesla 
pracovní pomůcky a nástroje (nůžky, provázek, 
lepidlo, špejle a jiné) 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu a předlohy jednoduché pracovní postupy 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi 

stavebnice konstrukční 
sestavování modelů 
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Tvořivost 3. ročník  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 

    

Tvořivost 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k učení 

• Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na 
základě vztahů 

při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky vizuálně 
obrazného vyjádření 

prvky vizuálně obrazného vyjádření: linie, tvary, barvy 
(studené, teplé, míchání barev, hustota barev – malba 
temperovými a vodovými barvami) 

VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností 

při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se zaměřuje na 
projevení vlastních zkušeností 

využití výtvarných prostředků pro vyjádření emocí, 
nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností (volná 
malba abstraktní a konkrétní) 

VV-5-1-03 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 dalšími smysly; uplatňuje je v plošné a 
objemové tvorbě 

linie, plocha, využití lid. tradic a zvyků: plakát, přání, 
pozvánka k Vánocům, Velikonocům, ke Dni matek…, 
dekorativní řešení plochy: stříhání, lepení, vytrhávaný 
papír, mozaika, ornament, odkrývané techniky 

VV-5-1-04 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky a postupy 

osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k 
tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření 

vizuálně obrazné vyjádření: rytmus melodie, zvuky 
hudebních nástrojů, různé způsoby záznamu pohybu, 
vyjadřování vjemů: zvuk, nálady, povrch, chuť, pohyb 
(techniky: frotáž, koláž, otisk, kresba, malba, muchlání 
papíru) 

VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného 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 
rozhovory o konkrétních obrazech a stavbách 

VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 

nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje 
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 

hodnocení a úsudky o dílech vlastních i cizích; 
ilustrátoři, autoři animovaných filmů 
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Tvořivost 4. ročník  

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu 

provádí přiměřené praktické činnosti s daným 
materiálem; sleduje průběh předvádění práce a pak 
sám dovede napodobit pracovní postup, dodržuje 
pracovní postup podle slovního návodu, náčrtku, 
nákresu 

vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, 
papír, karton, textil, drát, folie, dřevo a jiné); pracovní 
pomůcky a nástroje, jejich funkce a využití (nůžky, 
provázek, lepidlo, špejle niť, jehla a jiné) 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

pracuje podle své vlastní představy, využívá při 
tvořivých činnostech s různým materiálem prvky 
lidových tradic 

jednoduché pracovní postupy a operace (stříhání, 
lepení, ohýbání, svazování, šití a jiné), lidové zvyky a 
tradice (vánoční a velikonoční tradice) 

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 

stříhání, lepení, ohýbání, svazování, šití a jiné 

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 
hygieny; dodržuje bezpečnost práce a poskytne první 
pomoc při úrazu 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž 
a demontáž 

stavebnice (plošné, prostorové); sestavování modelů 
práce s návodem, předlohou, náčrtem 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 
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 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Práce v realizačním týmu 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Kulturní diference 

    

Tvořivost 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k učení 

• Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Tvořivost 5. ročník  

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na 
základě vztahů 

při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky vizuálně 
obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů 

prvky vizuálně obrazného vyjádření: linie, tvary, barvy 
(studené, teplé, míchání barev, hustota barev – malba 
temperovými a vodovými barvami), objemy, 
proporce, světlo, stín, kontrast 

VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností 

při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se zaměřuje na 
projevení vlastních zkušeností 

využití výtvarných prostředků pro vyjádření emocí, 
nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností (volná 
malba abstraktní a konkrétní, pokus o komiks, 
reklama) 

VV-5-1-03 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 dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové 
i prostorové tvorbě 

linie, plocha, využití lid. tradic a zvyků: plakát, přání, 
pozvánka k Vánocům, Velikonocům, ke Dni matek…, 
dekorativní řešení plochy: stříhání, lepení, vytrhávaný 
papír, mozaika, ornament, odkrývané techniky 

VV-5-1-04 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky a postupy 

osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k 
tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro 
vyjádření nových i neobvyklých pocitů 

vizuálně obrazné vyjádření: rytmus melodie, zvuky 
hudebních nástrojů, různé způsoby záznamu pohybu, 
vyjadřování vjemů: zvuk, nálady, povrch, chuť, pohyb 
(techniky: frotáž, koláž, otisk, kresba, malba, muchlání 
papíru) 

VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného 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 rozhovory 
o konkrétních obrazech a stavbách 

VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 

nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral 
či upravil 

hodnocení a úsudky o dílech vlastních i cizích; 
ilustrátoři, autoři animovaných filmů 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu 

vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy 
na základě své představivosti různé výrobky z daného 
materiálu 

vlastnosti materiálu – práce s přírodninami, 
modelovací hmotou, papírem, kartonem, textilem, 
drátem, folií, dřevem a jinými materiály); pracovní 
pomůcky a nástroje, jejich funkce a využití (nůžky, 
provázek, lepidlo, špejle niť, jehla a jiné) 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem 
prvky lidových tradic 

jednoduché pracovní postupy a operace (stříhání, 
lepení, ohýbání, svazování, šití a jiné) 
lidové zvyky a tradice (vánoční a velikonoční tradice) 

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 

stříhání, lepení, ohýbání, svazování, šití a jiné 



Naše zelená škola – domov myšlenek, poznání a kamarádů 

226 

Tvořivost 5. ročník  

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 
hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při 
úrazu 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž 
a demontáž 

stavebnice (plošné, prostorové); sestavování modelů 
práce s návodem, předlohou, náčrtem 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

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 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Práce v realizačním týmu 
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5.19 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 

0 0 0 0 0 2 2 1 1 6 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Výtvarná výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na 1. stupni ve vyučovacím předmětu 
Tvořivost a prostřednictvím produktivních i receptivních činností obohacuje žákovu osobnost o další 
schopnosti a dovednosti.  

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

Vyučovací předmět Výtvarná výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Umění a kultura. 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. 
Smyslem předmětu je vést žáky ke kreativitě a pochopení kultury a umění jako neoddělitelné součásti lidské 
existence.  
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 v kmenové třídě, 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: 
Využíváme práci s různými informačními zdroji, cílíme na vlastní zkušenost žáků. 
Podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet., konce 
hodin věnujeme sebehodnocení. 
Při výuce vyžadujeme používání správných termínů, pojmů a definic. 
Umožňujeme žákům zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají možnost 
prezentovat výsledky své práce.  
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Název předmětu Výtvarná výchova 

Kompetence k řešení problémů: 
Vytváříme prostor pro navrhování různých řešení, směrujeme žáky k výběru nejvhodnějšího způsobu řešení 
problému.  
Umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, 
ověřit výsledek řešení, obhájit ho a zvážit jeho uplatnění v praxi. 

Kompetence komunikativní: 
Umožňujeme žákům ústně i písemně prezentovat výsledky práce (prezentace, referáty, řízená diskuse, 
komunitní kruh).  
Vytváříme prostor pro vyjadřování žáků (diskuse, dialog, obhajoba názorů, argumentace, aktuální dění).  
Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování.  
Rozvíjíme výstižné kultivované vyjadřování v samostatném i společném skupinovém projevu. 

Kompetence sociální a personální: 
Orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc.  
Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, vyžadujeme žákovské sebehodnocení a sebereflexi, hodnocení se 
navzájem.  
Umožňujeme žákům spolupodílet se na vytváření pravidel pro soužití ve škole (třídní pravidla, školní řád) a 
dohlížíme na jejich dodržování.  
Do výuky zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování.  

Kompetence občanské: 
Dohlížíme na dodržování pravidel, respektování odlišností a názorů druhých.  
Volíme demokratické způsoby rozhodování (volba zástupců do školního parlamentu, demokratické 
hlasování).  
Slavíme důležité státní svátky, významné dny, výročí. 

Kompetence pracovní: 
Dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti práce.  
Různými formami (exkurze, film, beseda, výlet apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi, cíleně 
ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.  

Kompetence digitální: 
Umožňujeme žákům vyhledávání a zpracování zadání v digitální podobě.  
Seznamujeme žáky s možným ohrožením bezpečnosti zařízení i dat a o negativním dopadu na fyzické 
i duševní zdraví.  
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Název předmětu Výtvarná výchova 

Se žáky komunikujeme prostřednictvím digitálních aplikací a služeb (on – line výuka, školní informační 
systém, e-mail apod.).  

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení žáků 

    

Výtvarná výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků 

vybírá a vytváří prvky vizuálně obrazných vyjádření cvičení výtvarné paměti, kresba podle skutečnosti 

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie 

zaznamenává vizuální zkušenost experimentování s materiály, nástroji a postupy 

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace 

zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích rozvíjení smyslové citlivosti 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 

pro výtvarné vyjádření svých pocitů kombinuje různé 
prostředky 

práce z fantazie 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku 

rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření řeč barev (základní barvy, barvy teplé a studené) 

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 

popis a obsah uměleckého díla, inspirace výtvarným 
dílem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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Výtvarná výchova 6. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a svět nás zajímá 

    

Výtvarná výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků 

vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných 
vyjádření, uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků 

cvičení výtvarné paměti, analýzy vnímaného celku na 
skladebné prvky, rozvíjení smyslové citlivosti 

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie 

zaznamenává vizuální zkušenost i zkušenosti získané 
ostatními smysly 

experimentování s materiály, nástroji a postupy, práce 
z fantazie, kresba, malba, prostorová práce 

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace 

Zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích kresba a malba podle skutečnosti, inspirace 
architekturou, kreativní využití architektury v kresbě, 
architektura ve výtvarném umění 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 

pro výtvarné vyjádření svých pocitů kombinuje různé 
prostředky a postupy 

dekorativní řešení plochy, řeč barev a tvarů, základní 
barvy, teplé a studené barvy, kruhové uspořádání 
barev, kontrast 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku 

vnímání působení obrazných vyjádření na lidské smysly popis a obsah uměleckého díla, analýza účinku 
uměleckého díla v komunikace 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti 

inspirace jiným výtvarným dílem, reprodukce, lidové 
tradice 
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Výtvarná výchova 7. ročník  

svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

    

Výtvarná výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků 

pro získání osobitých výsledků variuje různé prvky 
vizuálně obrazných vyjádření 

zobrazení prostoru (pravoúhlé promítání), kresba a 
malba podle skutečnosti (využití stínů a dalších 
vizuálních prvků kresby k zobrazení prostorového 
účinku) 

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie 

zaznamenává vizuální zkušenost i podněty z představ a 
fantazie 

experimentování s materiály, nástroji a postupy za 
účelem vytvoření nové kvality, práce z fantazie 
vícerozměrná díla 

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace 

užívá metody současného výtvarného umění smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření 
(umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, 
televize, elektronická média, reklama; výběr, 
kombinace a variace ve vlastní tvorbě) 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 

pro výtvarné vyjádření svých pocitů kombinuje různé 
prostředky a postupy 

experimentování s materiály, nástroji a postupy, práce 
z fantazie, kresba, malba, prostorová práce na základě 
inspirace z oblasti plastické tvorby, dekorativní řešení 
plochy 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku 

subjektivní vnímání působení obrazných vyjádření 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 
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Výtvarná výchova 8. ročník  

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 

inspirace jiným výtvarným dílem, reprodukce, komiks, 
karikatura, ilustrované sdělení (reklamní) písmo 
(druhy), grafické prvky veřejného sdělování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

    

Výtvarná výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků 

při vyjádření vlastních zkušeností se inspiruje jiným 
výtvarným dílem, reprodukce, komiks, karikatura, 
ilustrované sdělení (reklamní) písmo (druhy), grafické 
prvky veřejného sdělování 

vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a 
v časovém průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, 
dynamické proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření 

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie 

zaznamenává vizuální zkušenost, i zkušenosti získané 
ostatními smysly, zaznamenává podněty z představ a 
fantazie 

uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, 
prostoru a časovém průběhu – vyjádření vztahů, 
pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, 
světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky 
a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i 
dynamickém vyjádření 

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace 

zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k 
tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném 
výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová 
grafika, fotografie, video, animace 

prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, 
objemy, světlostní a barevné kvality, textury 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní 
osobité vyjádření 

přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko 
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, 
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Výtvarná výchova 9. ročník  

dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, 
symbolická, založená na smyslovém vnímání, 
racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe a 
vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku 

obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v 
rovině subjektivního účinku 

osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 
zdůvodňování; důvody vzniku odlišných interpretací 
vizuálně obrazných vyjádření (samostatně 
vytvořených a přejatých), kritéria jejich porovnávání, 
jejich zdůvodňování 

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 

proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a 
proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření 
vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, 
sociální a kulturní souvislosti 

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření 

ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či 
samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 

komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – 
utváření a uplatnění komunikačního obsahu; 
vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s 
respektováním záměru autora; prezentace ve 
veřejném prostoru, mediální prezentace 
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5.20 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 2 2 18 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Tělesná výchova 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu V předmětu Tělesná výchova si žáci osvojují základní tělovýchovné pokyny a hygienické návyky. Snaží se 
vystupovat samostatně i v kolektivu, zlepšují si svou fyzickou a tělesnou zdatnost, osvojují si základní 
pohybové dovednosti a rozvíjí své pohybové schopnosti.  

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

Vyučovací předmět Tělesná výchova je předmětem zpracovávajícím vzdělávací obsah oboru Tělesná 
výchova. Vzdělávací obsah 1. i 2. stupně tvoří činnosti ovlivňující zdraví, činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových dovedností a činnosti podporující pohybové učení. Vzdělávací obsah předmětu na 1. stupni je 
zaměřen především na utváření a rozvoj koordinace pohybu a v souladu s tělesným rozvojem na zvyšování 
síly a obratnosti včetně upevňování základních hygienických návyků spojených s tělesnou aktivitou. Na 2. 
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.  
Tělesná výchova je zařazena do všech ročníků 1. i 2. stupně s dvouhodinovou dotací. Na 1. stupni je do 2., 
a 3. (resp. 4.) ročníku zařazena realizace plavání.  
Výuka tělesné výchovy probíhá v zimních měsících a v případě špatného počasí v tělocvičně, dále využíváme 
venkovní hřiště či fotbalové hřiště, popřípadě volnou přírodu. Výuka tělesné výchovy je doplněna lyžařským 
výcvikem (2. stupeň), popřípadě pohybovými aktivitami na škole v přírodě (1. stupeň). Od 6. ročníku se 
tělesná výchova dělí na skupiny chlapci – dívky.  
Organizace výuky mívá standardní schéma – rozcvička (strečink), hlavní část hodiny zaměřená na určitý 
druh sportovní aktivity, ke konci dochází k závěrečnému zklidnění – relaxaci, zhodnocení aktivity.  
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Název předmětu Tělesná výchova 

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: 
Podporujeme žáky s různým druhem nadání pro sport, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet. 
Pomáháme žákům najít sportovní činnost, ve které jsou šikovní a převést ji i do mimoškolních aktivit. 
Při výuce vyžadujeme používání správných termínů, pojmů a definic. (správné názvosloví) 
Umožňujeme žákům zúčastňovat se různých sportovních soutěží školního i okresního charakteru, kde mají 
možnost ukázat své nadání. 

Kompetence k řešení problémů: 
Vytváříme prostor pro navrhování různých řešení, směrujeme žáky k výběru nejvhodnějšího způsobu řešení 
problému.  

Kompetence komunikativní: 
Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování.  
Rozvíjíme výstižné kultivované vyjadřování v samostatném i společném skupinovém projevu, logické 
uspořádání výpovědi, správnou argumentaci; podporujeme hledání podstaty sdělení/problému a rozvíjení 
činnosti shrnutí faktů. 

Kompetence sociální a personální: 
Orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.  
Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, vyžadujeme žákovské sebehodnocení a sebereflexi, hodnocení se 
navzájem.   

Kompetence občanské: 
Dohlížíme na dodržování pravidel, respektování odlišností a názorů druhých.  
Volíme demokratické způsoby rozhodování (volba zástupců do školního parlamentu, demokratické 
hlasování).  
Do výuky zařazujeme akce, které motivují ke sportu, zdravému životnímu stylu, udržitelnému životnímu 
stylu (sportovní dny, Uklízíme Česko, příprava zdravé stravy).  
Učíme poskytování první pomoci v rozsahu adekvátním věku dítěte.  
Slavíme důležité státní svátky, významné dny, výročí. 

Kompetence pracovní: 
Dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti práce.  

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení žáků 
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Tělesná výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

seznamuje se s přípravu organismu před pohybovou 
aktivitou, poznává protahovací a napínací cviky, cviky 
pro zahřátí a uvolnění, pokouší se o denní rozcvičku 

základní příprava organismu před pohybovou 
aktivitou, protahovací a napínací cviky, cviky pro 
zahřátí a uvolnění, denní rozcvička 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

zvládá podle svých předpokladů základy běhu 
pokouší se o skoky prosté odrazem snožmo 
zvládá základní techniku chůze 
překonává přírodní překážky dle svých předpokladů, ví, 
že turistika patří k nejzdravějším pohybovým aktivitám 
seznamuje se základními pravidly házení a chytání z 
místa i v pohybu 
seznamuje se se základy akrobacie a průpravou pro 
gymnastická cvičení na nářadí 
pokouší se vyjádřit pohybem jednoduchou melodii a 
rytmus, snaží se o základní estetické držení těla 

průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti, 
vytrvalosti, odrazové síly a obratnosti, nácvik 
polovysokého startu, rychlý běh na 20 - 50 m 
z polovysokého startu, motivovaný běh v terénu až do 
10 minut (prokládaný chůzí) 
průpravná cvičení, nácvik skoku z místa 
pořadová cvičení, chůze ve dvojicích 
základní pojmy spojené s vycházkami a výlety do 
přírody, bezpečnost a hygiena při pobytu v terénu, 
chůze v terénu s překonáváním přírodních překážek, 
přivolání pomoci, první pomoc 
manipulace s míčem různé (odpovídající) velikosti a 
hmotnosti, zákl. přihrávky rukou jednoruč, obouruč, 
na místě i v pohybu, házení a chytání 
rozvoj ohebnosti a obratnosti, průpravná cvičení 
(skoky prosté odrazem snožmo) pro nácvik 
gymnastického odrazu, průpravná cvičení pro rozvoj 
nácviku chůze po kladince s dopomocí 
základní pojmy, průpravná cvičení pro rozvoj 
estetického držení a pohybu těla (nebo jeho částí), 
vnímání a prožívání rytmu, tempa a melodie 
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Tělesná výchova 1. ročník  

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

zná jednoduché pohybové hry a je schopen je hrát se 
spolužáky, utváří pozitivní postoj k sobě samému a k 
druhým, snaží se o zdravé, vyrovnané sebepojetí 

průpravná cvičení pro rozvoj pohyblivosti a pohybové 
obratnosti, pohybové hry s různým zaměřením 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

seznamuje se s pravidly bezpečného chování při TV a 
sportu a řídí se jimi za pomoci učitele, dodržuje 
hygienické zásady, učí se přivolat pomoc 

zásady bezpečného pohybu a chování při TV a sportu, 
základy bezpečnosti a hygieny 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

seznamuje se se základními pojmy, snaží se reagovat na 
základní pokyny učitele 

základní pojmy označující danou činnost a používané 
náčiní, smluvené povely, signály 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika 

    

Tělesná výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

zvládá základní druhy cvičení, které napomáhají ke 
správnému držení těla, ovlivňování pohyblivosti, 
obratnosti a síly 
učí se připravit organismus před pohybovou aktivitou, 
částečně ovládá protahovací a napínací cviky, cviky pro 
zahřátí a uvolnění, denní rozcvička 

cvičení pro správné držení těla v různých polohách a 
postojích, správné dýchání, relaxační a kompenzační 
hry a cvičení 
základní příprava organismu před pohybovou 
aktivitou, protahovací a napínací cviky, cviky pro 
zahřátí a uvolnění, denní rozcvička 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

ovládá skoky prosté odrazem snožmo, zvládá podle 
svých předpokladů základní techniku odrazu z odrazové 
nohy 
zvládá podle svých předpokladů základy běžecké 
abecedy 

průpravná cvičení, nácvik skoku do dálky z rozběhu 
s odrazem 
běžecká abeceda, start, běh, soutěživé přeběhy, 
základy nízkého startu - nácvik, běh na 50 m, 60 m z 
nízkého startu, běžecká vytrvalost 
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Tělesná výchova 2. ročník  

učí se základní techniku hodu míčkem 
ví, že turistika a pobyt v přírodě patří k nejzdravějším 
pohybovým aktivitám, seznamuje se s některými 
pohybovými hrami v přírodě, učí se základům první 
pomoci 
zná některé míčové hry a je schopen je hrát se 
spolužáky, snaží se dodržovat pravidla a respektovat 
rozhodčí 
zvládá částečně manipulaci s míčem, základní způsoby 
házení a chytání vzhledem ke svým individuálním 
předpokladům 
zvládá základní estetické držení těla, dovede vyjádřit 
jednoduchou melodii, rytmus a doprovod pohybem 
dovede prosté skoky, pokouší se o základní gymnastický 
odraz 

hod kriketovým míčkem z místa, hod plným míčem 
(autové vhazování) 
chůze s překonáváním překážek (do 5 km), vhodná 
obuv, oblečení, aplikace pohybových her v přírodním 
prostředí, ošetření drobných poranění v přírodních 
podmínkách 
míčová průprava, míčové hry, vybíjená 
manipulace s míčem různé (odpovídající) velikosti a 
hmotnosti, základní přihrávky rukou jednoruč, 
obouruč, na místě i v pohybu, házení a chytání 
pohybová průprava pro rozvíjení estetického, 
rytmického a prostorového cítění, improvizace 
jednoduché tance 
průpravná cvičení, nácvik kotoulu vpřed, kladinka - 
rovnovážná cvičení, přeskok - výskok do vzporu 
dřepmo na sníženou švédskou bednu odrazem z 
trampolínky, cvičení na nářadí 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

zná jednoduché pohybové hry a je schopen je hrát se 
spolužáky, utváří pozitivní postoj k sobě samému a k 
druhým, snaží se o zdravé, vyrovnané sebepojetí 

pohybové hry s různým zaměřením 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

zná základní pravidla bezpečného chování při TV a 
sportu a řídí se jimi za pomocí učitele, dodržuje základní 
hygienické zásady 

zásady bezpečného pohybu a chování při TV a sportu, 
základy bezpečnosti a hygieny 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

reaguje na základní pokyny učitele, alespoň pasivně 
ovládá základní tělocvičné názvosloví a pojmy 

pořadová cvičení – dvojřad, dvojstup, přemístění 
v útvaru, pochod se zpěvem 
základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 
smluvené povely, signály 

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti 

seznamuje se s vodním prostředím, dodržuje základní 
pravidla bezpečného chování a hygieny při plaveckém 
výcviku, učí se základní plavecké dovednosti 

průpravná cvičení, základní plavecké dovednosti, 
základy bezpečnosti a hygieny při plaveckém kurzu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 
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Tělesná výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 
aktivitou, zná protahovací a napínací cviky, cviky pro 
zahřátí a uvolnění 
zvládá denní rozcvičku 
zvládá základní druhy cvičení, které napomáhají ke 
správnému držení těla, ovlivňování pohyblivosti, 
obratnosti a síly, zná zásady správného sezení, držení 
těla ve stoji, dýchání, umí s pomocí učitele odstranit 
únavu při výuce 

základní příprava organismu před pohybovou 
aktivitou, protahovací a napínací cviky, cviky pro 
zahřátí a uvolnění, denní rozcvička 
cvičení pro správné držení těla v různých polohách a 
postojích, správné dýchání, relaxační hry a cvičení 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

uběhne 60 m, zná princip štafetového běhu a taktiku 
běhu na větší vzdálenosti 
ovládá skoky prosté odrazem snožmo, zvládá podle 
svých předpokladů základní techniku odrazu z odrazové 
nohy 
ví, že turistika a pobyt v přírodě patří k nejzdravějším 
pohybovým aktivitám, zvládá základní techniku chůze, 
dovede se připravit na turistickou akci 
zvládá základní způsoby házení a chytání míče 
odpovídající velikosti a hmotnosti 
dovede prosté skoky, zvládá základy gymnastického 
odrazu, s dopomocí zvládá výskok na kozu 
zvládá základní estetické držení těla, dovede vyjádřit 
jednoduchou melodii, rytmus a doprovod pohybem 
zvládá základní cvičení se švihadlem 

běh individuálním tempem (postupné zrychlování), 
rychlá chůze, běh v terénu, vytrvalostní běh, štafetový 
běh, základy nízkého startu 
skok daleký z místa, skok daleký s rozběhem 
pohybové hry a cvičení v přírodě, turistika, orientace 
v krajině, čtení z mapy, první pomoc 
míčová průprava, základní dovednosti s míčem, 
míčové hry (vybíjená) 
průpravná gymnastická cvičení, akrobacie - kotoul 
vpřed, kladinka - chůze s dopomocí, průpravná cvičení 
pro přeskok, nácvik odrazu z můstku na kozu 
rozvíjení estetického, rytmického a prostorového 
cítění, jednoduché tance 
cvičení se švihadlem a lanem - přeskoky, posilovací 
cvičení s využitím krátkého švihadla, podbíhání, 
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Tělesná výchova 3. ročník  

přeskakování, nácvik odrazu (přeskok napnutého 
švihadla) 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

zná a dodržuje základní pravidla osvojovaných her a je 
schopen je hrát se spolužáky, snaží se spolupracovat při 
týmové pohybové hře, reguluje vlastní jednání 

různé druhy sportovních a pohybových her, 
zdokonalování nových pohybových dovedností 
dodržování pravidel, hra fair play, sportovní chování 
při soutěžích 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

ovládá pravidla bezpečného chování při TV a sportu, 
dodržuje hygienické zásady, zvládne přivolat pomoc 

zásady bezpečného pohybu a chování při TV a sportu, 
základy bezpečnosti a hygieny 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

ovládá základní tělocvičné názvosloví a pojmy, zná a 
reaguje na základní pokyny učitele 

chůze v terénu, chůze v útvaru, pořadová cvičení 
základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 
smluvené povely, signály 

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti 

dodržuje pravidla bezpečného chování a hygieny při 
plaveckém výcviku, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti 

průpravná cvičení, základní plavecké dovednosti, 
základy bezpečnosti a hygieny při plaveckém kurzu 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti 

zvládne techniku jednoho plaveckého stylu, seznámí se 
s prvky sebezáchrany a bezpečnosti při pobytu ve vodě 

základní plavecké styly, prvky sebezáchrany a 
bezpečnosti 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

    

Tělesná výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Tělesná výchova 4. ročník  

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 

učí se pravidelně zařazovat do svého režimu vhodné 
pohybové činnosti osvojené při TV, zlepšuje své výkony 
a fyzickou zdatnost 

rozcvička, posilovací a kondiční cvičení 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením 

zná své pohybové přednosti a nedostatky, s pomocí 
učitele umí odstranit cvičením únavu při výuce 

správné dýchání, držení těla, protahování, relaxační 
cviky a hry 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

zvládá podle svých předpokladů techniky běhu 
zvládá podle svých předpokladů techniku hodu 
kriketovým míčkem 
zvládá podle svých předpokladů techniku odrazu 
z odrazové nohy 
zvládá pohyb v mírně náročném terénu, chová se 
ohleduplně k přírodě 
ovládá elementární herní činnosti jednotlivce a umí je 
využít v míčových hrách, reguluje vlastní jednání 
zvládá prosté skoky, výskoky na švédskou bednu 
odrazem z můstku, přeskok s dopomocí 
rozliší krok poskočný, přísunný, přeměnný 

běžecká abeceda, průpravná běžecká cvičení, nízký a 
polovysoký start na povel, nízký start - běh 60 m, běh 
v terénu (prokládaný chůzí, souvislý podle úrovně 
žáků), přespolní běh a vytrvalostní běh 
kod kriketovým míčkem z místa i s rozběhem 
skok do dálky z rozběhu 
bezpečnost a hygiena při turistice, základní pojmy 
spojené s vycházkami, výlety do přírody, čtení z mapy, 
chůze v terénu, aplikace pohybových her v přírodním 
prostředí 
průpravné prvky míčových her, základní přihrávky a 
manipulace s míčem, střelba jednoruč a obouruč na 
koš, pravidla mini basketbalu, vedení míče driblinkem, 
přihrávka horním obloukem, vrchní přihrávka 
jednoruč, chytání míče, míčové hry podle vhodnosti 
zařazení (vybíjená, přehazovaná, ....) 
průpravné cviky pro nácvik odrazu na můstku, odraz 
z můstku, kotoul vpřed, průpravné cviky pro roznožku 
přes kozu, výskok na díly švédské bedny do vzporu 
dřepmo, chůze po kladince, přeskoky dlouhého 
švihadla, cvičení se švihadlem 
základní estetický pohyb těla a jeho částí, jednoduché 
tance, rytmická cvičení s hudbou, krok poskočný, 
přísunný, přeměnný 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

zná pravidla chování při TV a sportu, dodržuje 
bezpečnost a hygienu 

základní poznatky z TV a sportu, hygiena, bezpečnost, 
organizace a komunikace, zásady první pomoci, 
nejdůležitější telefonní čísla první pomoci 
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Tělesná výchova 4. ročník  

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

pokusí se zhodnotit kvalitu pohybové činnosti své i 
spolužáka, přiměřeně reaguje na hodnocení ostatních 

hodnocení a sebehodncení 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

zná základní tělocvičné názvosloví, smluvené signály a 
povely 

základní tělocvičné názvosloví 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti 

zvládne techniku jednoho plaveckého stylu, seznámí se 
s prvky sebezáchrany a bezpečnosti při pobytu ve vodě 

základní plavecké styly, prvky sebezáchrany a 
bezpečnosti 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 

    

Tělesná výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy 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 

pravidelně zařazuje do svého režimu vhodné pohybové 
činnosti osvojené při TV, zlepšuje své výkony a fyzickou 
zdatnost 

rozcvička, průpravná kondiční a posilovací cvičení pro 
svalové napětí a uvolnění celého těla a jeho částí 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením 

zná své pohybové přednosti a nedostatky, cvičením s 
pomocí učitele umí odstranit únavu při výuce 

správné dýchání, držení těla, protahování, relaxační 
cviky a hry 
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Tělesná výchova 5. ročník  

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

ovládá konkrétní míčové hry s pravidly, zvládá 
elementární herní činnosti jednotlivce a umí je využít, 
reguluje vlastní jednání 
ovládá základy techniky běhu 
ovládá techniku odrazu z odrazové nohy 
zvládá techniku hodu kriketovým míčkem 
zvládá pohyb v mírně náročném terénu se zátěží, 
dovede se samostatně připravit na turistickou akci 
(oblečení, hygiena, .), chová se ohleduplně k přírodě, 
dovede se orientovat podle mapy v terénu s pomocí 
učitele 
zvládne kotoul vpřed, ovládá prosté skoky, výskoky 
odrazem z můstku, zvládne roznožku přes nářadí 
odpovídající výšky 
ovládá estetické držení těla, pohybem vyjádří rytmický a 
melodický doprovod, zvládne valčíkový a polkový krok 

průpravné prvky míčových her, základní přihrávky a 
manipulace s míčem, střelba jednoruč a obouruč na 
koš, pravidla mini basketbalu, vedení míče driblinkem, 
doprava míče z obranné poloviny na útočnou, 
přihrávka horním obloukem, vrchní přihrávka 
jednoruč, chytání míče, míčové hry podle vhodnosti 
zařazení (vybíjená, přehazovaná, ....) 
běžecká abeceda, průpravná běžecká cvičení, nízký a 
polovysoký start na povel, nízký start - běh 60 m, 
vysoký start - běh 300m, 750 m, běh v terénu 
skok do dálky z rozběhu 
hod kriketovým míčkem z místa i s rozběhem 
bezpečnost a hygiena při turistice, základní pojmy 
spojené s vycházkami, výlety do přírody, čtení z mapy, 
chůze v terénu, aplikace pohybových her v přírodním 
prostředí 
průprava pro zvládnutí gymnastických cvičení, kotoul 
vpřed, vzad, průpravná cvičení pro nácvik skoků a 
přeskoků, roznožka přes nářadí odpovídající výšky 
(kozy s odrazem z můstku), skrčka přes kozu, švédskou 
bednu našíř odrazem z můstku, kladinka - chůze bez 
dopomoci, cvičení se švihadlem, gymnastické cvičení 
s hudbou 
základní estetický pohyb těla a jeho částí, jednoduché 
tance, rytmická cvičení s hudbou, krok poskočný, 
přísunný, přeměnný 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

zná pravidla chování při TV a sportu a řídí se jimi, 
dodržuje zásady hygieny, dokáže přivolat pomoc 

základní poznatky z TV a sportu, hygiena, bezpečnost, 
organizace a komunikace, zásady první pomoci, 
nejdůležitější telefonní čísla první pomoci 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti své i 
spolužáka, přiměřeně reaguje na hodnocení ostatních 

hodnocení a sebehodnocení 
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Tělesná výchova 5. ročník  

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 činnostech opačné pohlaví 

hraje fair play, dodržuje osvojená pravidla sportovních 
her a soutěží, respektuje rozhodnutí rozhodčího 

sportovní chování, pravidla sportovních a pohybových 
her, hra fair play, respektování odlišných sportovních 
možností jednotlivců 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

zná aktivně základní tělocvičné názvosloví, smluvené 
signály a povely 

základní tělocvičné názvosloví 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

zorganizuje nenáročné pohybové hry (soutěže) na 
úrovni třídy 

pohybové hry a soutěže 

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy 

změří pohybové výkony v osvojovaných disciplínách a 
porovná je s předchozími výsledky 

zvyšování fyzické zdatnosti 

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky 

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i 
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace 

získá základní informace o pohybových aktivitách a 
sportovních akcích ve škole i v místě bydliště a dokáže 
tyto aktuální informace předat 

různé zdroje informací, nabídka volnočasových 
pohybových aktivit, spolupráce se sportovními oddíly 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 

    

Tělesná výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

uplatňuje vhodné a bezpečné chování při hodinách i v 
neznámém prostředí 
uvědomuje si rozdíly mezi pohybovou činností různých 
skupin lidí a respektuje je 
ve vypjatých situacích jedná a prakticky se rozhoduje 

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 
rozdíl mezi TV a sportem dívek a chlapců, zdravých a 
oslabených 
základy poskytování první pomoci 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

uspořádá si svůj pohybový režim význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití 
v denním režimu 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

používá základní cviky a sestavy pro různé účely 

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 

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

zdravý životní styl, odmítání škodlivin 

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 

vyhodnotí pohybové aktivity vzhledem k aktuálním 
podmínkám a aplikuje na dané podmínky obecné 
zásady bezpečnosti 

význam jednotlivých druhů cvičení vzhledem 
k aktuálním podmínkám 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

přizpůsobí pohybové aktivity svým schopnostem a 
možnostem 
vybere a použije vhodnou výstroj a výzbroj odpovídající 
danému sportu a konkrétním podmínkám 

Atletika 
běh-speciální běžecká cvičení 
rychlý běh 60 m 
běh vytrvalostní-do 1000 m 
běh v terénu 
běh štafetový 4x60 m 
skok do dálky 
skok do výšky nůžky 
hod 
hod míčkem 
Sportovní hry 
odbíjená, házená, košíková, kopaná, florbal (herní 
činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, 
pravidla hry ve všech výše uvedených sportovních 
hrách) 
Netradiční sportovní hry, např. ringo, lakros, softbal, 
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kriket 
Gymnastika 
akrobacie-kotoul vpřed, vzad 
přemet stranou, stoj na rukou s dopomocí rovnovážné 
polohy v postojích 
poskoky 
jednoduché vazby a sestavy 
přeskoky-odrazy na můstku-výskok na bednu 
roznožka přes kozu 
skrčka pře kozu hrazda po čelo-výmyk kladina-různé 
druhy chůze rovnovážné polohy 
Pohybové hry-soutěživé a bojové 
hry pro zdokonalení nových pohybových dovedností 
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou základy 
rytmiky 
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků 
význam jednotlivých cviků pro správné držení těla, 
estetiku, společenský kontakt, zdatnost a odpočinek  
 
Úpoly, přetahy, přetlaky, pády vzad skulením do 
kolébky kotoulem přes rameno 
 
používání výzbroje a výstroje odpovídající dané 
činnosti 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

pravidelně sleduje výsledky své tělesné zdatnosti 
v kondičních testech a usiluje o zlepšení její úrovně 

měření výkonů a posuzování pohybových dovedností 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

cvičí podle slovních pokynů základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely, 
signály, značky, gesta 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu 

prokazuje pozitivní, empatický přístup k 
handicapovaným, méně zdatným spolužákům nebo 
osobám opačného pohlaví 

rozdíl mezi pohybovými dovednostmi a sportem dívek 
a chlapců, zdravých, oslabených nebo 
handicapovaných jedinců 



Naše zelená škola – domov myšlenek, poznání a kamarádů 

247 

Tělesná výchova 6. ročník  

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

používá zkušenosti z pohybových her, dovednosti 
využívá v rámci upevňování mezilidských kontaktů 
aktivně koordinuje činnosti se členy družstva před 
pohybovou aktivitou i v jejím průběhu 

pravidla osvojovaných pohybových činností (her, 
závodů, soutěží), strategie ve hře 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

rozlišuje mezi právy a povinnostmi hráče, rozhodčího, 
organizátora a diváka během pohybových aktivit 
dodržuje podmínky dané organizátorem činností, chápe 
jejich význam a své jednání podřizuje určeným 
organizačním pravidlům 

pravidla, pochopení jednotlivých rolí-hráč, rozhodčí, 
organizátor, divák 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

změří a zaznamená sledované údaje vlastních nebo 
cizích aktivit 

měření sportovních výkonů-čas, výška, dálka, 
množství opakování 
měření dechové a tepové frekvence 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

rozumí pravidlům a ovládá základy rozhodování při hře 
zapojuje se do přípravy a realizace třídních nebo 
školních pohybových aktivit 

spolurozhodování jednotlivých utkání 
spoluorganizace utkání a soutěží 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

srozumitelně zapíše naměřená data vyplňování tabulek 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

zapojuje se do běžné Tv a pohybových aktivit podle 
svých možností a schopností 

činnosti a informace podporující korekce zdravotního 
postižení 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do 
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

volí vhodná cvičení vzhledem ke zdravotnímu oslabení s 
důrazem na přesnost provedení, optimální počet, míru 
zatížení a využití vhodných pomůcek 
rozpozná únavu a je schopen cvičení přerušit či ukončit 

činnosti a informace podporující korekce zdravotního 
postižení 
základy speciálních cvičení-strečink, relaxace, pilates... 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

rozpozná činnosti, které jsou v rozporu s jeho 
oslabením, a upozorní na ně 

hodnocení aktuálního zdravotního stavu a únavy, 
sebereflexe a komunikace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Práce v realizačním týmu 

    

Tělesná výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

uplatňuje vhodné a bezpečné chování při hodinách i v 
neznámém prostředí 
uvědomuje si rozdíly mezi pohybovou činností různých 
skupin lidí a respektuje je 
ve vypjatých situacích jedná a prakticky se rozhoduje 

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 
rozdíl mezi TV a sportem dívek a chlapců, zdravých a 
oslabených 
základy poskytování první pomoci 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

uspořádá si svůj pohybový režim význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití v 
denním režimu 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

používá základní cviky a sestavy pro různé účely 

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 

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

zdravý životní styl, odmítání škodlivin 

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 

vyhodnotí pohybové aktivity vzhledem k aktuálním 
podmínkám a aplikuje na dané podmínky obecné 
zásady bezpečnosti 

význam jednotlivých druhů cvičení vzhledem k 
aktuálním podmínkám 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

přizpůsobí pohybové aktivity svým schopnostem a 
možnostem 

Atletika 
běh -speciální běžecká cvičení, rychlý běh 60 m, běh 
vytrvalostní-do 1000 m, běh v terénu běh štafetový 
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tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

vybere a použije vhodnou výstroj a výzbroj odpovídající 
danému sportu a konkrétním podmínkám 

4x60 m, skok do dálky, skok do výšky, nůžky, hod 
míčkem 
Sportovní hry 
odbíjená, házená, košíková, kopaná, florbal (herní 
činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, 
pravidla hry ve všech výše uvedených sportovních 
hrách) 
Netradiční sportovní hry, např. ringo, lakros, softbal, 
kriket 
Gymnastika 
akrobacie-kotoul vpřed, vzad přemet stranou, stoj na 
rukou s dopomocí rovnovážné polohy v postojích 
poskoky jednoduché vazby a sestavy 
přeskoky-odrazy na můstku-výskok na bednu, 
roznožka přes kozu, skrčka pře kozu, hrazda po čelo-
výmyk, kladina-různé druhy chůze, rovnovážné polohy 
Pohybové hry 
soutěživé a bojové hry pro zdokonalení nových 
pohybových dovedností 
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou základy 
rytmiky kondiční formy cvičení pro daný věk žáků 
význam jednotlivých cviků pro správné držení těla, 
estetiku, společenský kontakt, zdatnost a odpočinek 
 
Úpoly, přetahy, přetlaky pády vzad skulením do 
kolébky kotoulem přes rameno 
 
používání výzbroje a výstroje odpovídající dané 
činnosti 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

pravidelně sleduje výsledky své tělesné zdatnosti v 
kondičních testech a usiluje o zlepšení její úrovně 

měření výkonů a posuzování pohybových dovedností 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

cvičí podle slovních pokynů základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely, 
signály, značky, gesta 
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TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu 

prokazuje pozitivní, empatický přístup k 
handicapovaným, méně zdatným spolužákům nebo 
osobám opačného pohlaví 

rozdíl mezi pohybovými dovednostmi a sportem dívek 
a chlapců, zdravých, oslabených nebo 
handicapovaných jedinců 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

používá zkušenosti z pohybových her, dovednosti 
využívá v rámci upevňování mezilidských kontaktů 
aktivně koordinuje činnosti se členy družstva před 
pohybovou aktivitou i v jejím průběhu 

pravidla osvojovaných pohybových činností (her, 
závodů, soutěží), strategie ve hře 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

rozlišuje mezi právy a povinnostmi hráče, rozhodčího, 
organizátora a diváka během pohybových aktivit 
dodržuje podmínky dané organizátorem činností, chápe 
jejich význam a své jednání podřizuje určeným 
organizačním pravidlům 

pravidla, pochopení jednotlivých rolí-hráč, rozhodčí, 
organizátor, divák 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

změří a zaznamená sledované údaje vlastních nebo 
cizích aktivit 

měření sportovních výkonů-čas, výška, dálka, 
množství opakování 
měření dechové a tepové frekvence 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

rozumí pravidlům a ovládá základy rozhodování při hře 
zapojuje se do přípravy a realizace třídních nebo 
školních pohybových aktivit 

spolurozhodování jednotlivých utkání 
spoluorganizace utkání a soutěží 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

srozumitelně zapíše naměřená data vyplňování tabulek 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

zapojuje se do běžné TV a pohybových aktivit podle 
svých možností a schopností 

činnosti a informace podporující korekce zdravotního 
postižení 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do 
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

volí vhodná cvičení vzhledem ke zdravotnímu oslabení s 
důrazem na přesnost provedení, optimální počet, míru 
zatížení a využití vhodných pomůcek 
rozpozná únavu a je schopen cvičení přerušit či ukončit 

činnosti a informace podporující korekce zdravotního 
postižení 
základy speciálních cvičení-strečink, relaxace, pilates... 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

rozpozná činnosti, které jsou v rozporu s jeho 
oslabením, a upozorní na ně 

hodnocení aktuálního zdravotního stavu a únavy, 
sebereflexe a komunikace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Práce v realizačním týmu 

    

Tělesná výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

uplatňuje vhodné a bezpečné chování při hodinách i v 
neznámém prostředí 
uvědomuje si rozdíly mezi pohybovou činností různých 
skupin lidí a respektuje je 
ve vypjatých situacích jedná a prakticky se rozhoduje 

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 
rozdíl mezi TV a sportem dívek a chlapců, zdravých a 
oslabených 
základy poskytování první pomoci 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

uspořádá si svůj pohybový režim význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití v 
denním režimu 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

samostatně připraví a vede tematické rozcvičení s 
ohledem na charakter další pohybové zátěže 

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 

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

zdravý životní styl, odmítání škodlivin 

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 

vyhodnotí pohybové aktivity vzhledem k aktuálním 
podmínkám a aplikuje na dané podmínky obecné 
zásady bezpečnosti 

význam jednotlivých druhů cvičení vzhledem 
k aktuálním podmínkám 
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TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

přizpůsobí pohybové aktivity svým schopnostem a 
možnostem 
vybere a použije vhodnou výstroj a výzbroj odpovídající 
danému sportu a konkrétním podmínkám 

Atletika 
běh-speciální běžecká cvičení, 
rychlý běh do 100 m 
běh vytrvalostní-do 1500 m 
běh v terénu 
běh štafetový 4x60 m 
skok do dálky 
skok do výšky-flop a stredl 
vrh koulí 
Sportovní hry – odbíjená, házená, košíková, kopaná, 
florbal (herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, 
herní systémy, pravidla hry ve všech výše uvedených 
sportovních hrách) 
Netradiční sportovní hry, např. ringo, lakros, softbal, 
kriket 
Gymnastika 
akrobacie-kotoul vpřed, vzad přemet stranou, stoj na 
rukou s dopomocí rovnovážné polohy v postojích 
poskoky jednoduché vazby a sestavy 
přeskoky-odrazy na můstku-výskok na bednu, 
roznožka přes kozu, skrčka přes kozu, hrazda po čelo-
výmyk, kladina-různé, druhy chůze ,rovnovážné 
polohy 
Pohybové hry-soutěživé a bojové hry pro zdokonalení 
nových pohybových dovedností 
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou základy 
rytmiky kondiční formy cvičení pro daný věk žáků 
význam jednotlivých cviků pro správné držení těla, 
estetiku, společenský kontakt, zdatnost a odpočinek  
 
Úpoly, přetahy, přetlaky pády vzad skulením do 
kolébky kotoulem přes rameno 
 
používání výzbroje a výstroje odpovídající dané 
činnosti 
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TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

pravidelně sleduje výsledky své tělesné zdatnosti v 
kondičních testech a usiluje o zlepšení její úrovně 

měření výkonů a posuzování pohybových dovedností 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

vhodně reaguje na pokyny, povely i nonverbální signály 
v rámci sportovních aktivit a jejich pravidel 

základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely, 
signály, značky, gesta 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu 

jedná uvědoměle podle principů fair play, rozpozná 
negativní projevy a na tyto situace adekvátně reaguje 
používá zkušenosti z pohybových her, dovednosti 
využívá v rámci upevňování mezilidských kontaktů, 
vyjádří osobní názor na průběh pohybových aktivit 
aktivně koordinuje činnosti se členy družstva před 
pohybovou aktivitou i v jejím průběhu 

rozdíl mezi pohybovými dovednostmi a sportem dívek 
a chlapců, zdravých, oslabených nebo 
handicapovaných jedinců 
pravidla osvojovaných pohybových činností (her, 
závodů, soutěží), strategie ve hře 
pravidla, pochopení jednotlivých rolí-hráč, rozhodčí, 
organizátor, divák 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

rozlišuje mezi právy a povinnostmi hráče, rozhodčího, 
organizátora a diváka během pohybových aktivit 
dodržuje podmínky dané organizátorem činností, chápe 
jejich význam a své jednání podřizuje určeným 
organizačním pravidlům 

pravidla, pochopení jednotlivých rolí-hráč, rozhodčí, 
organizátor, divák 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

změří a zaznamená sledované údaje vlastních nebo 
cizích aktivit, vyhodnocuje zaznamenané údaje, 
popisuje jejich změny a vývoj 

měření sportovních výkonů-čas, výška, dálka, 
množství opakování 
měření dechové a tepové frekvence 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

rozumí pravidlům a ovládá základy rozhodování při hře 
zapojuje se do přípravy a realizace třídních nebo 
školních pohybových aktivit, zorganizuje soutěž pro 
žáky nižších ročníků 

samostatné rozhodování jednotlivých utkání 
organizace utkání a soutěží 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

srozumitelně zapíše naměřená data, zpracuje hodnoty 
dosažených výsledků a data prezentuje 
sleduje v médiích měřitelné výsledky sportovních 
činností a s určitým záměrem je prezentuje 

vyplňování tabulek a jejich prezentace 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

zapojuje se do běžné Tv a pohybových aktivit podle 
svých možností a schopností 

činnosti a informace podporující korekce zdravotního 
postižení 



Naše zelená škola – domov myšlenek, poznání a kamarádů 

254 

Tělesná výchova 8. ročník  

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do 
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

volí vhodná cvičení vzhledem ke zdravotnímu oslabení s 
důrazem na přesnost provedení, optimální počet, míru 
zatížení a využití vhodných pomůcek 
rozpozná únavu a je schopen cvičení přerušit či ukončit 

činnosti a informace podporující korekce zdravotního 
postižení 
základy speciálních cvičení-strečink, relaxace, pilates... 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

rozpozná činnosti, které jsou v rozporu s jeho 
oslabením, a upozorní na ně 

hodnocení aktuálního zdravotního stavu a únavy, 
sebereflexe a komunikace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Práce v realizačním týmu 

    

Tělesná výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

uplatňuje vhodné a bezpečné chování při hodinách 
i v neznámém prostředí 
uvědomuje si rozdíly mezi pohybovou činností různých 
skupin lidí a respektuje je 
ve vypjatých situacích jedná a prakticky se rozhoduje 

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 
rozdíl mezi TV a sportem dívek a chlapců, zdravých a 
oslabených 
základy poskytování první pomoci 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; 
z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

uspořádá si svůj pohybový režim význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití 
v denním režimu 
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TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

samostatně připraví a vede tematické rozcvičení 
s ohledem na charakter další pohybové zátěže 

význam jednotlivých druhů cvičení a jejich použití 
v denním režimu 

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 

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

zdravý životní styl, odmítání škodlivin 

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 

vyhodnotí pohybové aktivity vzhledem k aktuálním 
podmínkám a aplikuje na dané podmínky obecné 
zásady bezpečnosti 

význam jednotlivých druhů cvičení vzhledem 
k aktuálním podmínkám 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

přizpůsobí pohybové aktivity svým schopnostem a 
možnostem 
vybere a použije vhodnou výstroj a výzbroj odpovídající 
danému sportu a konkrétním podmínkám 

Atletika 
běh-speciální běžecká cvičení 
rychlý běh do 100 m 
běh vytrvalostní-do 1500 m 
běh v terénu 
běh štafetový 4x60 m 
skok do dálky 
skok do výšky-flop a stredl 
vrh koulí 
Sportovní hry – odbíjená, házená, košíková, kopaná, 
florbal (herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, 
herní systémy, pravidla hry ve všech výše uvedených 
sportovních hrách) 
Netradiční sportovní hry, např. ringo, lakros, softbal, 
kriket 
Gymnastika 
akrobacie-kotoul vpřed, vzad, přemet stranou, stoj na 
rukou s dopomocí rovnovážné polohy v postojích, 
poskoky, jednoduché vazby a sestavy, přeskoky-
odrazy na můstku-výskok na bednu, roznožka přes 
kozu, skrčka přes kozu, hrazda po čelo-výmyk, kladina-
různé druhy chůze, rovnovážné polohy 
Pohybové hry-soutěživé a bojové hry pro zdokonalení 
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nových pohybových dovedností 
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou základy 
rytmiky kondiční formy cvičení pro daný věk žáků 
význam jednotlivých cviků pro správné držení těla, 
estetiku, společenský kontakt, zdatnost a odpočinek 
 
Úpoly přetahy, přetlaky pády vzad skulením do 
kolébky kotoulem přes rameno 
 
používání výzbroje a výstroje odpovídající dané 
činnosti 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

pravidelně sleduje výsledky své tělesné zdatnosti 
v kondičních testech a usiluje o zlepšení její úrovně 

měření výkonů a posuzování pohybových dovedností 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

vhodně reaguje na pokyny, povely i nonverbální signály 
v rámci sportovních aktivit a jejich pravidel 

základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely, 
signály, značky, gesta 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu 

jedná uvědoměle podle principů fair play, rozpozná 
negativní projevy a na tyto situace adekvátně reaguje 
používá zkušenosti z pohybových her, dovednosti 
využívá v rámci upevňování mezilidských kontaktů, 
vyjádří osobní názor na průběh pohybových aktivit 
aktivně koordinuje činnosti se členy družstva před 
pohybovou aktivitou i v jejím průběhu 

rozdíl mezi pohybovými dovednostmi a sportem dívek 
a chlapců, zdravých, oslabených nebo 
handicapovaných jedinců 
pravidla osvojovaných pohybových činností (her, 
závodů, soutěží), strategie ve hře 
pravidla, pochopení jednotlivých rolí-hráč, rozhodčí, 
organizátor, divák 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

rozlišuje mezi právy a povinnostmi hráče, rozhodčího, 
organizátora a diváka během pohybových aktivit 
dodržuje podmínky dané organizátorem činností, chápe 
jejich význam a své jednání podřizuje určeným 
organizačním pravidlům 

pravidla, pochopení jednotlivých rolí-hráč, rozhodčí, 
organizátor, divák 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

změří a zaznamená sledované údaje vlastních nebo 
cizích aktivit, vyhodnocuje zaznamenané údaje, 
popisuje jejich změny a vývoj 

měření sportovních výkonů-čas, výška, dálka, 
množství opakování 
měření dechové a tepové frekvence 
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TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

rozumí pravidlům a ovládá základy rozhodování při hře 
zapojuje se do přípravy a realizace třídních nebo 
školních pohybových aktivit, zorganizuje soutěž pro 
žáky nižších ročníků 

samostatné rozhodování jednotlivých utkání 
organizace utkání a soutěží 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

srozumitelně zapíše naměřená data, zpracuje hodnoty 
dosažených výsledků a data prezentuje 
sleduje v médiích měřitelné výsledky sportovních 
činností a s určitým záměrem je prezentuje 

vyplňování tabulek a jejich prezentace 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

zapojuje se do běžné Tv a pohybových aktivit podle 
svých možností a schopností 

činnosti a informace podporující korekce zdravotního 
postižení 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do 
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

volí vhodná cvičení vzhledem ke zdravotnímu oslabení s 
důrazem na přesnost provedení, optimální počet, míru 
zatížení a využití vhodných pomůcek 
rozpozná únavu a je schopen cvičení přerušit či ukončit 

činnosti a informace podporující korekce zdravotního 
postižení 
základy speciálních cvičení-strečink, relaxace, pilates... 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

rozpozná činnosti, které jsou v rozporu s jeho 
oslabením, a upozorní na ně 

hodnocení aktuálního zdravotního stavu a únavy, 
sebereflexe a komunikace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Práce v realizačním týmu 
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5.21 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 0 0 0 0 5 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný        

    

Název předmětu Pohybová výchova 

Oblast Doplňující vzdělávací obory 

Charakteristika předmětu Předmět Pohybová výchova seznamuje žáka s fyziologicky správným a zdravým způsobem držení těla. 
Formou hry předává znalosti o těle a jeho fungování a přiměřeným zatížením svalové aparatury koriguje 
zdravý rozvoj všech svalových oblastí. 

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

Obsahové vymezení  
Předmět Pohybový výchova v 1., 2. 3. ročníku využívá specifika tance k formování osobnosti dítěte. Vytváří 
trvalé vztahy mezi myšlením, emocemi a fyzickou složkou dítěte, harmonizuje jeho fyzický vývoj. Rozvíjí 
tvořivost, citovost, citlivost a inteligenci těla. Učí vnímavosti vůči prostředí, rozvíjí sociální inteligenci. Na 
jedné straně učí spontaneitě, na druhé straně sebekázni. Rozvíjí pozitivní vztah k fyzické aktivitě a ke zdraví. 
Pohybová výchova nezahrnuje úzce účelové činnosti zaměřené na dosažení taneční techniky a výsledných 
pohybových tvarů. Nezaměřuje se na prvenství, rychlost, výsledek, úspěch, ale nabízí soustředění, 
sebepoznávání, úctu k druhým, radost a potřebu pečovat o společně sdílený prostor. Pohybová výchova je 
chápána jako tvůrčí umělecká činnost, která je prostředkem ke znovuobjevování těla, jeho možností a 
citlivosti, k sebepoznávání a rozvíjení vyjadřovacích schopností neverbálním způsobem. Jedním z hlavních 
úkolů je podněcování k samostatné tvůrčí činnosti. 
Ve 4. a 5. ročníku předmět Pohybový výchova dále rozvíjí fyziologicky správné a zdravé držení těla a 
zaměřuje se na rozvoj pohybových aktivit všeho druhu. 
Na 1. stupni se Pohybová výchova vyučuje s dotací 1 vyučovací hodiny týdně. Výuka probíhá v tělocvičně, 
aule nebo ve venkovních prostorách. 

Integrace předmětů • Taneční a pohybová výchova 

• Tělesná výchova 
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Název předmětu Pohybová výchova 

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

Kompetence k učení: 
Nabízíme žákům různé způsoby osvojení si učiva (videa, vyhledávání informací, zapojení praktických 
činností), konce hodin věnujeme sebehodnocení. 
Do výuky zařazujeme prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění v praxi (pozorování, 
improvizace, hraní rolí apod.), cílíme na vlastní zkušenost žáků. 
Využíváme práci s různými informačními zdroji, porovnáváme teorie s vlastní praxí, cílíme na vlastní 
zkušenost žáků. 
Podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet. 
Při výuce vyžadujeme používání správných termínů, pojmů a definic. 
Umožňujeme žákům zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají možnost 
prezentovat výsledky své práce.  

Kompetence k řešení problémů: 
Vytváříme prostor pro navrhování různých řešení, směrujeme žáky k výběru nejvhodnějšího způsobu řešení 
problému.  
Umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, 
ověřit výsledek řešení, obhájit ho a zvážit jeho uplatnění v praxi. 

Kompetence komunikativní: 
Umožňujeme žákům využívat získané znalosti pohybově prezentovat (samostatná práce, projekty, řízená 
diskuse, komunitní kruh, tvořivá pohybová práce).  
Vytváříme prostor pro vyjadřování žáků (diskuse, dialog, obhajoba názorů, argumentace, aktuální dění).  
Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování.  
Rozvíjíme výstižné kultivované vyjadřování v samostatném i společném skupinovém projevu, logické 
uspořádání výpovědi, správnou argumentaci; podporujeme hledání podstaty sdělení/problému a rozvíjení 
činnosti shrnutí faktů. 

Kompetence sociální a personální: 
Orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.  
Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, vyžadujeme žákovské sebehodnocení a sebereflexi, hodnocení se 
navzájem.  
Umožňujeme žákům spolupodílet se na vytváření pravidel pro soužití ve škole (třídní pravidla, školní řád) a 
dohlížíme na jejich dodržování.  
Do výuky zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování.  
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Kompetence občanské: 
Dohlížíme na dodržování pravidel, respektování odlišností a názorů druhých.  
Volíme demokratické způsoby rozhodování (volba zástupců do školního parlamentu, demokratické 
hlasování).  
Do výuky zařazujeme akce, které motivují ke sportu, zdravému životnímu stylu, udržitelnému životnímu 
stylu (sportovní dny, taneční pohybové dní, Uklízíme Česko).  
Učíme poskytování první pomoci v rozsahu adekvátním věku dítěte.  
Slavíme důležité státní svátky, významné dny, výročí. 

Kompetence pracovní: 
Dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti práce.  
Různými formami (exkurze, film, beseda, výlet apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi, cíleně 
ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.  

Kompetence digitální: 
Umožňujeme žákům vyhledávání a zpracování informací v digitální podobě s důrazem na ověření 
pravdivosti.  
Seznamujeme žáky s možným ohrožením bezpečnosti zařízení i dat a o negativním dopadu na fyzické 
i duševní zdraví.  
Se žáky komunikujeme prostřednictvím digitálních aplikací a služeb (on – line výuka, školní informační 
systém, e-mail apod.).  
Do výuky zařazujeme úkoly, které žáci zpracují jako videohovor, textový dokument, vypracují prezentaci 
apod.  

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení žáků 

    

Pohybová výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 



Naše zelená škola – domov myšlenek, poznání a kamarádů 

261 

Pohybová výchova 1. ročník  

TPV-3-1-01 rozumí základním pravidlům správného 
držení těla ve smyslu statickém i kinetickém 

dokáže pojmenovat základní části těla 
zná a správně předvede základní pohyby těla 

pohybové hry 

TPV-3-1-02 vnímá a prožívá základní prostorové pojmy 
a půdorysné dráhy pohybu 

rozpoznává strany, orientuje se a ví, kde je vpřed, vzad, 
vnímá vzdálenosti 

základní prostorové vztahy (výška – hloubka, vpřed – 
vzad, vpravo – vlevo, daleko – blízko) 

TPV-3-1-03 rozlišuje základní dynamické stupně 
pohybu 

pohybově zpracovává základní dynamické stupně piano, mezzoforte, forte 

TPV-3-1-04 rozlišuje základní členění času – vědomě 
používá různá tempa včetně zrychlování a 
zpomalování, pracuje s pauzou 

je schopen rychlého i pomalého pohybu aktivní naslouchání hudby podněcující k pohybu 
rozvíjení dialogu mezi hudbou a tancem 

TPV-3-1-05 zvládá základní druhy kroků pro pohyb z 
místa a dokáže je správně používat 

na základě individuálních možností a schopností zvládá 
základní způsoby pohybu z místa 

chůze, běh, cval, poskočný a dvojposkočný krok 

TPV-3-1-07 aktivně vnímá hudební doprovod, reaguje 
na změny tempa, rytmu, tělem vyjádří hudební 
melodii, vnímá a vyjadřuje hudební frázování 

spolupracuje s hudbou a jednoduchou písní, udrží její 
tempo, respektuje začátek a konec skladby 

jednoduché lidové písně 
aktivní naslouchání hudby podněcující k pohybu 

TPV-3-1-10 přijímá a respektuje pravidla her vysvětlí pravidla her a respektuje je pohybové hry, říkadla, rozpočítadla 

TPV-3-1-11 zvládá základní prvky obratnosti zvládá základní prvky obratnosti leh, sed, stoj 

TPV-5-1-02 uplatňuje správné návyky používání svého 
těla, rozumí pojmu přirozený (správný, zdravý) pohyb 

kontroluje rozložení ramen, nepřetěžuje páteřní lordózu 
či kyfózu  

cvičení, která vypracovávají „svalový korzet“ osového 
orgánu (pánev, páteř, šíje a hlava) 
cvičení, která vypracovávají „svalový korzet“ osového 
orgánu (pánev, páteř, šíje a hlava) 
cvičení aktivující hlavní tělesné těžiště 
cvičení upevňující osové postavení dolních končetin 
cvičení zaručující možnost propojení pohybu horních 
končetin s pohybem trupu 
cvičení, která zvyšují hybnost kloubního systému a 
přiměřeně zatěžují svalový aparát 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy 

učí se správnému držení těla základní cvičební polohy 
základní technika cvičení 
zásady správného držení těla 
dechová cvičení 
nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace 
zdravotních oslabení) 
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Pohybová výchova 1. ročník  

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

zvládá základní cvičení související s vlastním oslabením posilování zádových a hýžďových svalů, posilování 
břišní stěny a protažení svalů bederní oblasti 
cviky pro prevenci ploché nohy 
individuální cviky a nácvik vzhledem k oslabení jedince 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

    

Pohybová výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TPV-3-1-01 rozumí základním pravidlům správného 
držení těla ve smyslu statickém i kinetickém 

dokáže pojmenovat základní i ostatní části těla, 
uvědomuje si své tělo, rozumí základním procesům 
pohybového aparátu zná a přijímá základní pravidla 
držení těla 

cvičení, která zvyšují hybnost kloubního systému a 
přiměřeně zatěžují svalový aparát 
cvičení, která vypracovávají „svalový korzet“ osového 
orgánu (pánev, páteř, šíje a hlava) 

TPV-3-1-02 vnímá a prožívá základní prostorové pojmy 
a půdorysné dráhy pohybu 

rozpoznává strany, orientuje se a ví, kde je vpřed, vzad, 
vnímá vzdálenosti 
dokáže se stranově orientovat v prostoru při složitějších 
úkonech 

základní prostorové vztahy (výška – hloubka, vpřed – 
vzad, vpravo – vlevo, daleko – blízko) 

TPV-3-1-03 rozlišuje základní dynamické stupně 
pohybu 

pohybově zpracovává základní dynamické stupně 
dokáže vyjádřit základní dynamické stupně pohybu 
včetně změn 

aktivní naslouchání hudby podněcující k pohybu 
rozvíjení dialogu mezi hudbou a tancem 
melodie, dynamika, harmonie 
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Pohybová výchova 2. ročník  

TPV-3-1-04 rozlišuje základní členění času – vědomě 
používá různá tempa včetně zrychlování a 
zpomalování, pracuje s pauzou 

je schopen rychlého i pomalého pohybu, pohybově 
zpracovává základní dynamické stupně 
dokáže reagovat na změnu tempa 

aktivní naslouchání hudby podněcující k pohybu 
rozvíjení dialogu mezi hudbou a tancem 

TPV-3-1-05 zvládá základní druhy kroků pro pohyb z 
místa a dokáže je správně používat 

na základě individuálních možností a schopností zvládá 
základní způsoby pohybu z místa 

chůze, běh, cval, poskočný a dvojposkočný krok 

TPV-3-1-06 navazuje pozitivní partnerské vztahy v 
malé skupině 

spolupracuje s partnerem, vnímá jej a navazuje k němu 
vztah 

kruh, řada, pohyb ve dvojici 

TPV-3-1-07 aktivně vnímá hudební doprovod, reaguje 
na změny tempa, rytmu, tělem vyjádří hudební 
melodii, vnímá a vyjadřuje hudební frázování 

spolupracuje s hudbou a jednoduchou písní, udrží její 
tempo, respektuje začátek a konec skladby 

aktivní naslouchání hudby podněcující k pohybu 
rozvíjení dialogu mezi hudbou a tancem 

TPV-3-1-08 je schopen jednoduché krátké pohybové 
improvizace vedené pohybovým, hudebním nebo 
tematickým zadáním 

dokáže vlastním způsobem jednoduše pohybově 
zpracovat hudební či tematické zadání 
používá náčiní k pohybu, respektuje a využívá jejich 
specifika 

improvizace v rámci průpravných cvičení 
improvizace jako svět absolutní svobody 
princip techniky práce s náčiním (souhra těžiště těla s 
těžištěm předmětu) 
předmět jako bezprostřední podnět k pohybu a ke hře 
(míč, šátek, švihadlo) 

TPV-3-1-10 přijímá a respektuje pravidla her vysvětlí pravidla her a respektuje je hra jako základ umělecké činnosti 
hry kladoucí požadavky na různé psychické procesy, 
vlastnosti a stavy 
hry učící senzomotorické koordinaci 
hry přispívající k formování charakteru a mravní 
výchově 
hry s náčiním, motivované hudbou, hry prostorové, s 
rozpočítáváním, se zpěvem, na honěnou, hádanky, hry 
s napodobováním 
hra s předmětem, která přispívá k elementární 
schopnosti vyjádřit obsah pohybu a ke koncentraci 

TPV-3-1-11 zvládá základní prvky obratnosti zvládá základní prvky obratnosti cvičení zaručující možnost propojení pohybu horních 
končetin s pohybem trupu 
cvičení, která zvyšují hybnost kloubního systému a 
přiměřeně zatěžují svalový aparát 

TPV-5-1-02 uplatňuje správné návyky používání svého 

těla, rozumí pojmu přirozený (správný, zdravý) pohyb 

kontroluje rozložení ramen, nepřetěžuje páteřní lordózu 
či kyfózu  

cvičení, která vypracovávají „svalový korzet“ osového 
orgánu (pánev, páteř, šíje a hlava) 
cvičení, která vypracovávají „svalový korzet“ osového 
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Pohybová výchova 2. ročník  

orgánu (pánev, páteř, šíje a hlava) 
cvičení aktivující hlavní tělesné těžiště 
cvičení upevňující osové postavení dolních končetin 
cvičení zaručující možnost propojení pohybu horních 
končetin s pohybem trupu 
cvičení, která zvyšují hybnost kloubního systému a 
přiměřeně zatěžují svalový aparát 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy 

prohlubuje vědomí o správném držení těla 
zaujímá správné základní cvičební polohy 

základní cvičební polohy 
základní technika cvičení 
soubor speciálních cvičení pro samostatné cvičení 
zásady správného držení těla 
dechová cvičení 
vnímání pocitů při cvičení 
nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace 
zdravotních oslabení) 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

zvládá cvičení související s vlastním oslabením posilování zádových a hýžďových svalů, posilování 
břišní stěny a protažení svalů bederní oblasti 
cviky pro prevenci ploché nohy 
individuální cviky a nácvik vzhledem k oslabení jedince 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika 
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Pohybová výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence občanské 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TPV-3-1-01 rozumí základním pravidlům správného 
držení těla ve smyslu statickém i kinetickém 

rozumí základním pravidlům správného držení těla ve 
smyslu statickém i kinetickém 

cvičení, která vypracovávají „svalový korzet“ osového 
orgánu (pánev, páteř, šíje a hlava) 
cvičení aktivující hlavní tělesné těžiště 
cvičení upevňující osové postavení dolních končetin 
cvičení zaručující možnost propojení pohybu horních 
končetin s pohybem trupu 
cvičení, která zvyšují hybnost kloubního systému a 
přiměřeně zatěžují svalový aparát 

TPV-3-1-02 vnímá a prožívá základní prostorové pojmy 
a půdorysné dráhy pohybu 

vnímá a prožívá základní prostorové pojmy a půdorysné 
dráhy pohybu (pohyb po přímkách, kruzích, oválech, 
osmičkách) a umí je zpracovávat a vytvářet 

půdorysné dráhy pohybu (přímka, úsečka, oblá linka, 
kruh) 
prostorové dráhy pohybu 
prostorové cítění jako zážitek 

TPV-3-1-03 rozlišuje základní dynamické stupně 
pohybu 

rozlišuje základní dynamické stupně pohybu aktivní naslouchání hudby podněcující k pohybu 
rozvíjení dialogu mezi hudbou a tancem 
melodie, dynamika, harmonie 

TPV-3-1-04 rozlišuje základní členění času – vědomě 
používá různá tempa včetně zrychlování a 
zpomalování, pracuje s pauzou 

rozlišuje základní členění času – vědomě používá různá 
tempa včetně zrychlování a zpomalování, pracuje s 
pauzou 

aktivní naslouchání hudby podněcující k pohybu 
rozvíjení dialogu mezi hudbou a tancem 
rytmus, melodie, dynamika, harmonie 
pohybové cítění dvoudobosti, třídobosti – sudých a 
lichých taktů obecně 

TPV-3-1-05 zvládá základní druhy kroků pro pohyb 
z místa a dokáže je správně používat 

zvládá základní druhy kroků pro pohyb z místa a dokáže 
je správně používat 

chůze, běh, cval, poskočný a dvojposkočný krok 

TPV-3-1-06 navazuje pozitivní partnerské vztahy 
v malé skupině 

navazuje pozitivní partnerské vztahy v malé skupině vztahy partnerské (vyvážené) 
vztahy dominantní a subdominantní 
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dvojice, trojice, kruh, řada, skupina – v různých 
způsobech držení 
důvěra a porozumění jako základ vzájemných vztahů 

TPV-3-1-07 aktivně vnímá hudební doprovod, reaguje 
na změny tempa, rytmu, tělem vyjádří hudební 
melodii, vnímá a vyjadřuje hudební frázování 

aktivně vnímá hudební doprovod, reaguje na změny 
tempa, rytmu, tělem 
vyjádří hudební melodii, vnímá a vyjadřuje hudební 
frázování 

aktivní naslouchání hudby podněcující k pohybu 
rozvíjení dialogu mezi hudbou a tancem 
melodie, dynamika, harmonie 

TPV-3-1-08 je schopen jednoduché krátké pohybové 
improvizace vedené pohybovým, hudebním nebo 
tematickým zadáním 

je schopen jednoduché krátké pohybové improvizace 
vedené pohybovým, hudebním nebo tematickým 
zadáním 

improvizace v rámci průpravných cvičení 
improvizace jako svět absolutní svobody 
přístupné druhy náčiní pro argumentaci rozličných 
pohybových principů (míče, švihadla, obruče různých 
velikostí, stuhy, tyče apod.) 

TPV-3-1-10 přijímá a respektuje pravidla her přijímá a respektuje pravidla her hra jako základ umělecké činnosti 
hry kladoucí požadavky na různé psychické procesy, 
vlastnosti a stavy 
hry učící senzomotorické koordinaci 
hry přispívající k formování charakteru a mravní 
výchově 
hry s náčiním, motivované hudbou, hry prostorové, 
s rozpočítáváním, se zpěvem, na honěnou, hádanky, 
hry s napodobováním 
hra s předmětem, která přispívá k elementární 
schopnosti vyjádřit obsah pohybu a ke koncentraci 

TPV-3-1-11 zvládá základní prvky obratnosti zvládá základní prvky obratnosti cvičení zaručující možnost propojení pohybu horních 
končetin s pohybem trupu 
cvičení, která zvyšují hybnost kloubního systému a 
přiměřeně zatěžují svalový aparát 

TPV-5-1-02 uplatňuje správné návyky používání svého 

těla, rozumí pojmu přirozený (správný, zdravý) pohyb 

kontroluje rozložení ramen, nepřetěžuje páteřní lordózu 
či kyfózu  

cvičení, která vypracovávají „svalový korzet“ osového 
orgánu (pánev, páteř, šíje a hlava) 
cvičení, která vypracovávají „svalový korzet“ osového 
orgánu (pánev, páteř, šíje a hlava) 
cvičení aktivující hlavní tělesné těžiště 
cvičení upevňující osové postavení dolních končetin 
cvičení zaručující možnost propojení pohybu horních 
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končetin s pohybem trupu 
cvičení, která zvyšují hybnost kloubního systému a 
přiměřeně zatěžují svalový aparát 

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 polohy 

základní cvičební polohy 
základní technika cvičení 
soubor speciálních cvičení pro samostatné cvičení 
zásady správného držení těla 
dechová cvičení 
vnímání pocitů při cvičení 
nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace 
zdravotních oslabení) 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s 
vlastním oslabením 

speciální cvičení pro oslabení podpůrně pohybového 
systému (A) 
oslabení vnitřních orgánů (B) 
oslabení smyslových a nervových funkcí (C) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika 

    

Pohybová výchova 4. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty 
osvojených pohybových her 

pohybové aktivity a hry 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

učí se pravidelně zařazovat do svého režimu vhodné 
pohybové činnosti osvojené při TV, zlepšuje své výkony 
a fyzickou zdatnost 
učí se pravidelně zařazovat do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením 

rozcvička, posilovací a kondiční cvičení 
denní režim z pohledu zdravotního oslabení 

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele 

zná své pohybové přednosti a nedostatky, s pomocí 
učitele umí odstranit cvičením únavu při výuce 
zvládá jednoduchá speciální cvičení související s 
vlastním oslabením 

správné dýchání, držení těla, protahování, relaxační 
cviky a hry 
prevence a korekce oslabení, vědomá kontrola cvičení 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

s pomocí učitele pozná nevhodné činnosti, které 
ohrožují jeho zdraví nebo jsou v rozporu s jeho 
oslabením 

nevhodné činnosti, které ohrožují zdraví 

    

Pohybová výchova 5. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty 
osvojených pohybových her 

pohybové aktivity a hry 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

pravidelně zařazuje do svého režimu vhodné pohybové 
činnosti osvojené při tělesné výchově, zlepšuje své 
výkony a fyzickou zdatnost 
zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním 
oslabením 

rozcvička, průpravná kondiční a posilovací cvičení pro 
svalové napětí a uvolnění celého těla a jeho částí 
denní režim z pohledu zdravotního oslabení 

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele 

zná své pohybové přednosti a nedostatky, cvičením s 
pomocí učitele umí odstranit únavu při výuce 
zvládá techniku speciálních cvičení, koriguje ji podle 
pokynů učitele 

správné dýchání, držení těla, protahování, relaxační 
cviky a hry 
prevence a korekce oslabení, vědomá kontrola cvičení 
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ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

rozpozná nevhodné činnosti, které ohrožují jeho zdraví 
nebo jsou v rozporu s jeho oslabením 

nevhodné činnosti, které ohrožují zdraví 
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5.22 Základy gastronomie  

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 0 0 2 

       Povinný Povinný     

    

Název předmětu Základy gastronomie 

Oblast Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu Předmět Základy gastronomie teoreticky i prakticky seznamuje žáky s tématikou potravin a přípravou 
pokrmů a klade důraz na zdravou výživu souběžně se zdravým životním stylem.  

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

Základy gastronomie je rozšiřující vyučovací předmět, jehož vzdělávací obsah je vytvořen z obsahu 
vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, zahrnuje tematický okruh Příprava pokrmů. Podporuje vztah dětí 
k práci a orientaci na budoucí povolání a uplatnění na trhu práce. Posiluje zručnost žáků a jejich vztah k 
práci, vede k práci podle daných pracovních postupů, návodů, k respektování pravidel práce v týmu.  
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 s využíváním různých 
forem práce, převážně však skupinové práce, zaměřené 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: 
Nabízíme žákům různé způsoby osvojení si učiva (psané texty, videa, vyhledávání informací, zapojení 
praktických činností), konce hodin věnujeme sebehodnocení. 
Do výuky zařazujeme prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění v praxi (pozorování, 
projektová výuka,), cílíme na vlastní zkušenost žáků. 
Využíváme práci s různými informačními zdroji, porovnáváme teorie s vlastní praxí, cílíme na vlastní 
zkušenost žáků. 
Podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet. 
Při výuce vyžadujeme používání správných termínů, pojmů. 
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Umožňujeme žákům zúčastňovat se různých soutěží školního charakteru, kde mají možnost prezentovat 
výsledky své práce.  

Kompetence k řešení problémů: 
Vytváříme prostor pro navrhování různých řešení, směrujeme žáky k výběru nejvhodnějšího způsobu řešení 
problému.  
Umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, ověřit výsledek 
řešení, obhájit ho a zvážit jeho uplatnění v praxi. 

Kompetence komunikativní: 
Umožňujeme žákům využívat získané znalosti ústně i písemně prezentovat (samostatná práce, prezentace, 
referáty. 
Vytváříme prostor pro vyjadřování žáků (diskuse, dialog, obhajoba názorů, argumentace,).  
Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování.  
Rozvíjíme výstižné kultivované vyjadřování v samostatném i společném skupinovém projevu, logické 
uspořádání výpovědi, správnou argumentaci; podporujeme hledání podstaty sdělení/problému a rozvíjení 
činnosti shrnutí faktů. 

Kompetence sociální a personální: 
Orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.  
Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, vyžadujeme žákovské sebehodnocení a sebereflexi, hodnocení se 
navzájem.  
Do výuky zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování.  

Kompetence občanské: 
Dohlížíme na dodržování pravidel, respektování odlišností a názorů druhých.  
Volíme demokratické způsoby rozhodování.  
Do výuky zařazujeme akce, které motivují ke zdravému životnímu stylu, udržitelnému životnímu stylu. 
Učíme poskytování první pomoci v rozsahu adekvátním věku dítěte.  

Kompetence pracovní: 
Dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti práce.  
Různými formami (exkurze, film, beseda, výlet apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi, cíleně 
ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.  

Kompetence digitální: 
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Umožňujeme žákům vyhledávání a zpracování informací v digitální podobě s důrazem na ověření 
pravdivosti.  
Se žáky komunikujeme prostřednictvím digitálních aplikací a služeb (on – line výuka, školní informační 
systém, e-mail apod.).  
Do výuky zařazujeme úkoly, které žáci zpracují jako videohovor, textový dokument, vypracují prezentaci 
apod.  

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení žáků 

    

Základy gastronomie 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně 
obsluhuje základní spotřebiče 

vybavení kuchyně, hygiena a bezpečnost při práci se 
stroji 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami 
zdravé výživy 

ovoce – druhy domácí a exotické, očištění před 
kuchyňskou úpravou, úprava za studena a tepelná, 
zastoupení v jídelníčku 
zelenina – druhy zeleniny, její očištění před 
kuchyňskou úpravou, syrová zelenina a její užití, 
tepelná úprava zeleniny, zdravotní přínos zeleniny ve 
stravě, zastoupení v jídelníčku 
mléčné výrobky – význam pro zdraví, druhy mléčných 
výrobků, jejich využití v pokrmech, probiotické 
kultury, zastoupení v jídelníčku 
luštěniny – druhy, obsah živin, využití v pokrmech, 
racionální výživa 
vejce – význam ve výživě, kvalita vajec, uchování, 
hygiena a bezpečná práce s vejci 
chléb a pečivo, jemné pečivo – rozeznávání základních 
druhů chleba a pečiva, jemného pečiva, nutriční 
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výhody celozrnných výrobků 
koření - druhy, využití, výživová hodnota, vhodnost 
užití koření 

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti 

dodržuje základní principy stolování, společenského 
chování a obsluhy u stolu ve společnosti 

úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání, 
obsluha a chování u stolu, 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 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc při úrazech v kuchyni 

kuchyně – zná a dodržuje zásady bezpečné práce ve 
cvičné kuchyňce 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Kulturní  
diference 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Seberegulace a sebeorganizace 

    

Základy gastronomie 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence sociální a personální 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami 
zdravé výživy 

ovoce – užití ve studené a teplé kuchyni, dekorace 
pokrmů, výživové hodnoty 
zelenina – prevence obezity, zdroj cenných živin, 
dekorace pokrmů, zastoupení v racionální stravě 
mléčné výrobky – vhodné složení mléčných výrobků, 
hygiena a bezpečnost mléčných výrobků 
luštěniny – kuchyňská úprava za studena i tepelná, 
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moderní pokrmy z luštěnin 
vejce – uplatnění vajec ve studené i teplé kuchyni, 
rozpoznání čerstvosti vajec, zastoupení v jídelníčku 
chléb a pečivo – užití, rozlišení pečení, dopékání a 
rozpékání pečiva 
jemné pečivo – druhy, prospěšnost ve výživě 
maso, uzeniny – základní druhy masa a masných 
výrobků, důležitost masa ve výživě, bezpečné 
zpracování 

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc při úrazech v kuchyni 

kuchyně – základní vybavení, udržování pořádku a 
čistoty, bezpečnost a hygiena provozu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Objevujeme Evropu a svět 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Kulturní diference 
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5.23 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 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

       Povinný        

    

Název předmětu Etická výchova 

Oblast Doplňující vzdělávací obor 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si 
pravdivé představy o sobě samém, tvořivému 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.  

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

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. 
Vyučovací předmět se realizuje ve 45minutových vyučovacích hodinách s časovou dotací 1 hodina týdně 
v 6. ročníku. Do výuky jsou začleňovány 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: 
Nabízíme žákům různé způsoby osvojení si učiva (psané texty, videa, vyhledávání informací, zapojení 
praktických činností), konce hodin věnujeme sebehodnocení. 
Do výuky zařazujeme prvky činnostního učení s přímým dopadem na jejich uplatnění v praxi (pozorování, 
experimenty, výlet, projektová výuka, simulace, hraní rolí apod.), cílíme na vlastní zkušenost žáků. 
Využíváme práci s různými informačními zdroji, porovnáváme teorie s vlastní praxí, cílíme na vlastní 
zkušenost žáků. 
Podporujeme žáky s různým druhem nadání, aby mohli toto své nadání uplatňovat a dále rozvíjet. 
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Kompetence k řešení problémů: 
Vytváříme prostor pro navrhování různých řešení, směrujeme žáky k výběru nejvhodnějšího způsobu řešení 
problému.  
Umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, 
ověřit výsledek řešení, obhájit ho a zvážit jeho uplatnění v praxi. 

Kompetence komunikativní: 
Umožňujeme žákům využívat získané znalosti ústně i písemně prezentovat (samostatná práce, projekty, 
prezentace, referáty, řízená diskuse, komunitní kruh).  
Vytváříme prostor pro vyjadřování žáků (diskuse, dialog, obhajoba názorů, argumentace, aktuální dění).  
Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování.  
Rozvíjíme výstižné kultivované vyjadřování v samostatném i společném skupinovém projevu, logické 
uspořádání výpovědi, správnou argumentaci; podporujeme hledání podstaty sdělení/problému a rozvíjení 
činnosti shrnutí faktů. 

Kompetence sociální a personální: 
Orientujeme se na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.  
Poskytujeme žákům zpětnou vazbu, vyžadujeme žákovské sebehodnocení a sebereflexi, hodnocení se 
navzájem.  
Do výuky zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování.  

Kompetence občanské: 
Dohlížíme na dodržování pravidel, respektování odlišností a názorů druhých.  
Volíme demokratické způsoby rozhodování.  
Do výuky zařazujeme akce, které motivují ke sportu, zdravému životnímu stylu, udržitelnému životnímu 
stylu (sportovní dny, Uklízíme Česko, příprava zdravé stravy).  
Slavíme důležité státní svátky, významné dny, výročí. 

Kompetence pracovní: 
Různými formami (exkurze, film, beseda, výlet apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi, cíleně 
ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. 

Kompetence digitální: 
Umožňujeme žákům vyhledávání a zpracování informací v digitální podobě s důrazem na ověření 
pravdivosti.  
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Se žáky komunikujeme prostřednictvím digitálních aplikací a služeb (on – line výuka, školní informační 
systém, e-mail apod.).  
Do výuky zařazujeme úkoly, které žáci zpracují jako videohovor, textový dokument, vypracují prezentaci 
apod.  

Způsob hodnocení žáků viz kapitola Hodnocení žáků 

    

Etická výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, s 
porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně 
situaci 

komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro 
potřeby druhých a přiměřeně situaci 

KOMUNIKACE 
otevřená komunikace – úrovně komunikace, zásady 
verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, 
komunikace ve ztížených podmínkách aktivní 
naslouchání – cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik 
aktivního naslouchání 

EV-9-1-02 respektuje velikost a důstojnost lidské 
osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří 
si zdravé sebevědomí 

respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje 
vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé 
sebevědomí 

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY 
úcta k lidské osobě – lidská práva, zdroje lidských 
práv, svoboda, rovnost, potenciality člověka, pozitivní 
hodnocení druhých v obtížných situacích, občanská 
zralost 
jedinečnost a identita člověka – rozvoj sebevědomí, 
hodnotová orientace, rozvoj sebeovládání a 
morálního úsudku, self-management, úvahy nad 
mravními zásadami, radost a optimismus v životě 

EV-9-1-03 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu INICIATIVA A KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST 
iniciativa a tvořivost – prosociální aspekt iniciativy a 
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tvořivosti ve školním prostředí, psychická a fyzická 
pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství 

EV-9-1-04 nahrazuje agresivní a pasivní chování 
chováním asertivním, neagresivním způsobem 
obhajuje svá práva 

nahrazuje agresivní a pasivní chování asertivním 
chováním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva 

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ 
asertivní chování – přijatelný kompromis, 
konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání o 
laskavost, stížnost, otázka po důvodu, realizace svých 
práv, řešení konfliktu 
obrana před manipulací – asertivní techniky – 
manipulace, vysvětlení a nácvik jednotlivých 
asertivních technik 
fair play – zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry, 
asertivita a prosociálnost v soutěživých situacích, 
prosociálnost a sport 

EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení médií a 
identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory 

rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s 
pozitivními prosociálními vzory 

REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY 
pozitivní vzory versus pochybné idoly – senzibilizace 
pro rozlišování vzorů, vliv reálných vzorů, prosociální 
vzory ve veřejném životě, vzory ve vlastní rodině, vliv 
zobrazených vzorů a smysl autority, vztah k autoritě 
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 Kompetence: digitální 
já – potenciální vzor pro druhé – smysl a cíl mého 
života, postoje, zodpovědný život, mé schopnosti a 
společnost, zdravý způsob života, autonomie a 
konformita 

EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním problémům, 
v kontextu své situace a svých možností přispívá k 
jejich řešení 

je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své 
situace a svých možností přispívá k jejich řešení 

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST 
uplatnění komplexní prosociálnosti – bída světa, 
informovanost o situaci zemí třetího světa, vztah 
k menšinám, využití prosociálnosti v multikulturní 
společnosti, pozitivní vztah k diverzitám 
ochrana přírody a životního prostředí – úcta k životu 



Naše zelená škola – domov myšlenek, poznání a kamarádů 

279 

Etická výchova 6. ročník  

ve všech jeho formách, citový vztah člověka k přírodě, 
vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody, 
zodpovědnost za životní prostředí 

EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty různých životních 
situací 

analyzuje etické aspekty různých životních situací APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA 
etické hodnoty – zdroje etiky, osobní odpovědnost, 
smysl života, aplikace mravních zásad a hodnot, 
ctnosti, svědomí a jeho rozvoj 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Psychohygiena 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Komunikace 
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

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 budoucnosti dokázal bez problémů uplatnit v profesním i praktickém životě.   

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.). Učitelé využívají efektivní 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 způsobem sdělovat 

mínění o svém výkonu (sebereflexe žáka), popřípadě i o výkonu spolužáků (o kvalitách 

i nedostatcích) a tím jim zároveň 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 

zvládnutí předmětových dovedností, ale také dalších dovedností, jako např. spolupracovat, 

vyjadřovat se srozumitelně, řešit problémy, pomáhat druhým apod. – tzv. klíčových kompetencí.  

Žáci jsou hodnoceni známkou, slovně (různé výroky zahrnující vhodné slovní sdělení o výkonu 

druhého i vlastním výkonu, vyzdvižení kladů a postihováním nedostatků, návrhy vedoucí 

k nápravě). Hodnocení nevychází z porovnávání výsledků žáků mezi sebou, ale z posuzování 

vlastního pokroku každého žáka. Hodnocení respektuje žákovy specifické vzdělávací potřeby. 

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 vysvědčení není průměrnou 

hodnotou známek získaných v průběhu pololetí, ale vyjadřuje dosaženou úroveň znalostí, 

dovedností a postojů žáka s přihlédnutím k jeho píli.  

Hodnocení nevychází z porovnávání výsledků žáků mezi sebou, ale z posuzování vlastního pokroku 

každého žáka. Hodnocení respektuje žákovy specifické vzdělávací potřeby. 

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.  
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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.  

6.2 Kritéria hodnocení 

Kritéria hodnocení vzdělávání 

Předpokladem objektivního a úspěšného hodnocení je, že žák se připravuje na výuku podle předem 

daných pravidel, respektuje předem stanovená kritéria hodnocení, využívá možnosti opravy, 

sebehodnocení, navrhuje možnosti svého dalšího rozvoje. Učitel seznámí žáky s kritérii hodnocení, 

provádí průběžné záznamy hodnocení žáka, vyžaduje od žáků sebehodnocení. 

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 hodnocení.  

 

Percentuální zastoupení činností ovlivňujících celkovou známku (slovní vyjádření)  

Požadavky  Žák  % vyjádření  

Aktivita/práce v hodině  

• sleduje výuku, aktivně se jí účastní  

• přináší podněty do výuky  

• hledá originální řešení  

• je schopen vést diskusi či přispět do diskuse 

věcně s využitím správné terminologie  

25 % 

Znalosti a dovednosti  

• využívá svých schopností, dovedností a 

vědomostí při individuální i skupinové 

práci  

• připraví sám nebo ve skupině prezentaci a 

odprezentuje ji  

• podle zadaných kritérií vypracuje referát  

• zpracuje dílčí část společného projektu  

25 % 

Práce podle pokynů 

učitele  

• respektuje aktivity zadané učitelem a 

aktivně se na nich podílí  
25 % 

Postoj k předmětu  

• dodržuje dohodnuté termíny  

• předá práci v požadované kvalitě  

• vede své zápisy přehledně a úplně  

• pracuje průběžně se svým portfoliem  

25 % 
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Kritéria hodnocení chování žáků  

Při hodnocení chování na vysvědčení škola přihlíží k celkové úrovni chování žáka, uvědomění si 

pochybení a snaze o nápravu.  

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 nespravedlivému 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 samospráv.  

Stupně hodnocení chování žáka  

• 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:   

• 3 (neuspokojivé)  

Žák hrubě porušuje školní řád a nevyhovuje kritériím chování, přičemž zejména:   

V případě, že žák kdykoliv průběhu prvního či druhého pololetí naplní výše uvedená kritéria tak, že 

jeho chování může být ohodnoceno sníženým stupněm z chování, bude rodič nebo zákonný 

zástupce žáka s touto skutečností obeznámen s tím, že žák bude sníženým 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.   
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Výchovná opatření 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 napomenutí, to lze udělit v průběhu roku kdykoliv 

opakovaně. Písemné napomenutí a důtky se vždy zaznamenávají do elektronického systému 

Edupage a do žákovské knížky (1. třídy) a sdělují se prokazatelným způsobem (v elektronickém 

systému Edupage a na formuláři školy) rodičům žáka.   

Druhy výchovných opatření  

• zápis do elektronického systému Edupage nebo do žákovské knížky (1. třídy) a 

napomenutí (ústní) - při drobné nekázni, nevhodném chování o přestávce;  

• napomenutí třídního učitele (písemné) - přetrvává drobná nekázeň, předchozí opatření 

nemělo nápravný účinek, neomluvená absence;  

• důtka třídního učitele – dlouhodobější nevhodné chování, neomluvená absence nebo 

písemné napomenutí nemělo nápravný účinek;  

• důtka ředitele školy – nerespektování pokynů vyučujícího, dlouhodobé a opakované 

nevhodné chování vůči spolužákům, pedagogům, poškozování školního majetku, 

neomluvená absence 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 průběhu 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.  

 


