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1. Identifikační údaje 
 

1.1 Název vzdělávacího programu: 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – zaměření na informatiku a cizí 

jazyky 
 

 1.2. Název školy, sídlo 
Základní škola T.G.Masaryka, Hodkovice n.M., okres Liberec, příspěvková organizace  

J.A.Komenského 467 
Hodkovice nad Mohelkou 

463 42  
IČO 72744243 

 
 1.3. Zřizovatel školy : 

Město Hodkovice nad Mohelkou 
Náměstí TGM 1 

Hodkovice nad Mohelkou 
463 42 

IČO 00262820 
IZO 102 229 457 

REDIZO 600 079 741 
 
1.4. Ředitel školy :  Mgr.Dana Kolomazníková ( koordinátor ŠVP ) 
1.5. Zástupce ředitele : Ing. Ivana Drozdová 
 

      1.6.Kontakty 
Telefon: 731 159 462 
www.zshodkovice.cz 

zshodkovice@zshodkovice.cz 
 

1.7. Platnost dokumentu :  
Od 1.9.2007 

 
 

 1.8. Aktualizace ŠVP:  
1.9.2013 
1.9.2016 
1.9.2017 

 
 
 
 

 
 
 
…………………………………..      
     Mgr.Dana Kolomazníková                                                      Razítko školy 
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2.Charakteristika školy 
 

2.1  Velikost a úplnost školy 
 

Základní škola TGM, Hodkovice nad Mohelkou je úplná škola s devíti postupnými ročníky. 
Kapacita školy je 310 žáků. Ve většině ročníků jsou dvě paralelní třídy.  
Budova školy stojí uprostřed zeleně a velmi blízko od zastávky autobusu.  

 
2.2  Vybavení školy 
 

Škola má celkem 19 učeben, v každé z nich  je interaktivní tabule  s dataprojektorem a  
počítač. Dvanáct učeben je odborných, jejich vybavení odpovídá vyučovaným předmětům 
(např. 2 jazykové učebny, 2 počítačové učebny, knihovna …). 
Mezi další specializovaná pracoviště patří laboratoř pro chemii a fyziku, keramická dílna, 
cvičná kuchyň, školní dílna, posilovna a tělocvična. 
Ke sportování využíváme i sportovní zařízení města a sport. klubu –  víceúčelové hřiště, 
kluziště, lyžařský vlek. 
V šatnách  jsou  šatní skříně pro žáky celé školy ( od 4.ročníku má každý žák vlastní šatní 
skříňku). Celkem má škola tři oddělení školní družiny. V budově školy je pěkná školní 
jídelna.  
Technické vybavení školy k 1.9.2017: 

 
 
 

Typ vybavení počet 

Počítačové učebny 2 

Jazykové učebny 2 

Další odborné pracovny 8 

Běžné třídy 7 

Plné pokrytí WiFi sítí 

Počet pracovních stanic (počítače,notebooky)  Počítačová učebna 1 21 

Počítačová učebna 2 31 

Vybavení 
notebooky a tablety 

43 

Ředitelna, sborovna 
a kabinety 

3 

Ostatní učebny 19 
 

Další technické vybavení: 
 

o  interaktivní  tabule  SMART Board 
o interaktivní  tabule  ACTIV Board 
o  interaktivní tabule eBeam Projection 
o  data projektor  
o digitální fotoaparáty 
o digitální kamera 
o vizualizér 
o sluchátka pro výuku jazyků   
o digitální přehrávače 
o hlasovací zařízení Turning Point 
o hlasovací zařízení SMART RESPONSE 
o systém  ADTRAXION ( televizor a SW ) 
o interaktivní stůl SMART TABLE 442i 
o Prowise All-in-OnePC 
o 3D tiskárna 

 
 

13 
1 
5 
19 
6 
3 
1 
44 
2 

pro 30 žáků 
pro 30 žáků 

1 
1 
2 
1 
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2.3  Zájmové kroužky v prostorách školy 
 

Technické kroužky 

– LEGO 

– BALTÍK 
 

– LOGICKÉ HRY 
 
Jazykové kroužky 

– KONVERZAČNÍ ANGLIČTINY 

– HRAVÁ ANGLIČTINA 
 

– ČTENÁŘSKÝ KLUB 
 

Výtvarné kroužky 

– KERAMIKA 

– VÝTVARNÝ KROUŽEK 

Sportovní kroužky 

– CVIČENÍ PRO MALÉ ŠKOLÁKY 

– VOLEJBAL 

– ATLETIKA 

– POHYBOVÉ A MÍČOVÉ HRY 

– ZÁBAVNÉ TANCOVÁNÍ 

– TANEČNÍ KROUŽEK 

– FLORBAL 

Hudební kroužky 

– PĚVECKÝ KROUŽEK 

– HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE (zajišťuje ZUŠ ČESKÝ DUB v nově vybudovaných prostorách 
naší školy) 
 

Přírodovědné kroužky 

– PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK 

 ostatní 

– AJ PRO DOSPĚLÉ 
– BOSU PRO DOSPĚLÉ 
– AEROBIC  PRO DOSPĚLÉ 
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2.4  Další aktivity školy  

 
- Vydáváme časopis Termit 
-  Soutěž v běhu do schodů, soutěž ve šplhu, turnaj ve vybíjené, vzpomínky na 

prázdniny a Velikonoce - výtvarné soutěže, Pythagoriáda, matematický Klokan, turnaj 
ve stolním tenise, konverzační soutěže v Aj a Nj, soutěž luštíme v knihovně, master 
clas aerobic, dopravní soutěž, soutěž rodinných týmů 

- Vánoční koncert a pásmo ke Dni matek 
- Sportovní dny 
- Olympiády v jednotlivých předmětech 
- Naše škola je jedinou školou v obci, proto by hrát důležitou roli ve společenském 

životě obce a do budoucna se otevírat pro obyvatele obce jako instituce dalšího 
vzdělávání, případně pro realizaci různých aktivit a programů. 

 
2.5  Školní parlament 
 

Škola je tu pro děti. Stanovená pravidla, aktivity školy a především výchovně vzdělávací 
proces budou efektivní a smysluplné, pokud je většina dětí přijme za své. To je tedy hlavní 
důvod, proč by jim měla být dána možnost spolupodílet se na řízení. 
Již několik let pracují vybraní zástupci  tříd v žákovském parlamentu. Učí se přednést své 
požadavky a předávat důležité informace spolužákům. Při prezentacích školy se z nich stávají 
průvodci a informují návštěvníky o všem, co se ve škole podařilo. Zájem o práci v parlamentu 
má vzestupnou tendenci.  

 
2.6  Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty 
 

Efektivita výchovně vzdělávací práce se zvýší, pokud se podaří navázat úzký kontakt  
s rodiči, který je založen na vzájemné a kvalitní komunikaci.  
O vzdělávacím procesu a aktivitách školy jsou rodiče informováni na třídních schůzkách, 
individuálních konzultacích i prostřednictvím školního časopisu , vitríny ve městě a 
webových stránek. 
Snažíme se o neformální propojení školy s rodičovskou veřejností. Organizujeme řadu aktivit, 
do kterých se snažíme rodiče zapojit ( např. soutěž rodinných týmů, den otevřených dveří, 
brigády na pomoc škole, vystoupení žáků ). 
Škola spolupracuje při výchově žáků i organizaci některých akcí s řadou místních organizací. 
Některé naše cíle se daří realizovat spoluprací se zájmovými organizacemi obce, OH závodu 
MONROE CZECHIA – Hodkovice n.M., ZUŠ, SOKOLEM Hodkovice n.M., SK Hodkovice 
n.M. 

 
2.7  Projekty   
 

Projektové vyučování pomáhá k pozitivnímu vývoji osobnosti, umožňuje prožitek a smyslové 
vnímání, připravuje žáky na řešení globálních problémů, má úzký vztah k reálnému životu 
dítěte . 
Ve škole byly uskutečněny např. tyto krátkodobé projekty: DRAKIÁDA, ZÁKLADY 
PODNIKATELSTVÍ, ZTROSKOTÁNÍ NA OSTROVĚ, ŠKOLNÍ VÝLET, DEN S KNIHOU,  OPTIKA, 
VELIKONOCE, ZDRAVÁ STRAVA , ENERGIE , OSLAVA SVÁTKU atd. 
V červnu je organizován týden projektů v rámci celé školy. Škola se zapojuje i do 
dlouhodobých projektů např. mezinárodní projekt EU  SCHOOL +  a projekt Tvořivá 
informatika s Baltíkem ( TIB ). 
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2.8 Mezinárodní spolupráce 
 

Díky podpoře zřizovatele navázala škola kontakty se školou v Polsku ( Wegliniec) i Německé 
spolkové republice ( Konigsbrunn). Tato spolupráce je zatím v začátcích. Naší snahou je její 
další rozvoj na úrovni žáků i vyučujících.  

 
2.9 Charakteristika pedagogického sboru 
 

 Škola má  kvalifikovaný sbor. 95% pedagogů  bylo vyškoleno úvodním modulu P a 
v některém  z dalších modulů v oblasti ICT. Všichni vyučující se podílejí a spolupracují na 
projektovém vyučování a využívají semináře DVPP ke zvýšení své kvalifikace. Ve škole 
pracuje metodik ICT, asistent pedagoga,  speciální pedagog, výchovný poradce i metodik 
prevence sociálně patologických jevů. 
 

2.10 Historie školy  
 

1890 
 Díky vydatné pomoci K.Světlé povolila Ústřední Matice Školská zřízení české školy a 
opatrovny v Hodkovicích.1.září 1890 byla otevřena dvoutřídní soukromá matiční škola se 142 
žáky.Tato škola byla Němcům trnem v oku. 
1924  
Byla zahájena stavba nové obecné a měšťanské školy na západním okraji města. Stavba trvala 
přibližně jeden rok. Byla otevřena v roce 1925 a nazvána Masarykovou školou. Oživena byla 
i činnost Sokola, který využíval školní tělocvičnu a škola přilehlé sokolské cvičiště. 
1938  
Od roku 1938 až do květnových dnů 1945 byla v budově německá škola. Od 23.6.1945 se ve 
škole vyučovalo opět česky,ale pouze v jedné třídě obecné školy. Školní budova byla velmi 
zpustošena, ale již v září 1945 bylo zahájeno pravidelné vyučování. 
1974  
Budova školy již prostorově nevyhovovala. Jediným řešením byla přístavba školy schválená 
v roce 1971. V letech 1975-1976 byla realizována. 
1990 
 U příležitosti 100. výročí založení  české školy byl  škole navrácen název ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
TGM. 
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3.Charakteristika školního vzdělávacího programu 
 

3.1 Jaký je náš záměr 
 

Naší snahou je, aby škola dostala vlastní tvář, která by odrážela trendy přestavby školství, 
požadavky veřejnosti i vlastní specifika. 
Škola se musí orientovat na potřeby praxe. Z těchto potřeb tedy vyplývá profilace školy tj. 
rozšířená výuka informatiky a cizích jazyků. 
Profilaci nám umožňuje kvalifikovanost pedagogického sboru i technické vybavení školy, 
které jsme získali díky podpoře zřizovatele i úspěšnosti v grantových projektech. 
Od čtvrtého do devátého ročníku probíhá výuka informatiky. Znalosti v této oblasti si 
mohou žáci rozšířit i v zájmových kroužcích programování s Baltíkem a programování 
RoboLab.  
Již ve druhém ročníku je zahájena výuka anglického jazyka. Navýšena je i hodinová dotace 
výuky druhého jazyka, který je v nabídce povinně volitelných předmětů. Dále organizujeme 
letní tábory s výukou angličtiny a zájmové kroužky v průběhu školního roku.  
Škola již nesmí být jakýmsi zvláštním prostředím, ne nepodobným skleníku. Musí plně 
odrážet životní realitu a připravit žáky na ni, aby tak získala na důvěryhodnosti. 
Poznatky získané v jednom předmětu musí být žáci schopni využívat v dalších předmětech, 
ale hlavně je musí umět využít v praktickém životě.  
Vzhledem k vnějším podmínkám, ve kterých škola působí, považujeme za nutné nabídnout i 
další mimoškolní aktivity pro děti. Soutěže i zájmová činnost je pestrá, aby se vedle 
talentovaných žáků mohli realizovat i žáci prospěchově slabší.  
 
3.2 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
 Minimální úroveň očekávaných výstupů dle  RVP ZV 2016 bude využívána na základě 
doporučení ŠPZ. V rámci podpůrných opatření budou zapracovány v individuálních 
vzdělávacích plánech jednotlivých žáků. Výstupy minimální doporučené úrovně využijí 
v případě podpůrných opatření třetího stupně pouze u žáků s lehkým mentálním postižením. 
Výstupy, upravené v IVP žáků s lehkým mentálním postižením na základě minimální 
doporučené úrovně v rámci podpůrných opatření, jsou na vyšší úrovni než očekávané 
výstupy stanovené v RVP ZŠS. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory: 

 Plán pedagogické podpory sestavuje třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a 
vyučujícími jednotlivých předmětů. Za tvorbu PLPP zodpovídá výchovný poradce. Forma 
PLPP je písemná. Podpůrná opatření jsou realizována po dobu tří měsíců, pak třídní učitel s 
výchovným poradcem provedou vyhodnocení a rozhodnou o dalším postupu. S výsledky 
seznámí třídní učitel rodiče. 
Pokud nejsou podpůrná opatření dostačující, doporučí rodičům vyšetření dítěte ve ŠPZ. 
 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu: 

 
 Individuální vzdělávací plán vypracuje třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých 
předmětů. IVP je tvořen na školní rok. Za tvorbu zodpovídá výchovný poradce. Forma IVP je 
písemná. Vyhodnocování probíhá čtvrtletně a provádí jej výchovný poradce ve spolupráci s 
třídním učitelem a vyučujícími jednotlivých předmětů. Tvorba IVP probíhá v souladu s 
vyhláškou č.27/2016 Sb. Výchovný poradce zajistí souhlas zákonného zástupce žáka, bez 
kterého nemůže být IVP vytvořen. IVP je podpůrné opatření, které se využívá k úpravám 
očekávaných stanovených výstupů stanovených v ŠVP.  
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Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami: 
V oblasti organizace výuky: organizace výuky bude přizpůsobena potřebám žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
V oblasti metod výuky: metody výuky budou vycházet z konkrétních potřeb žáků. 
V oblasti hodnocení: u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je preferováno slovní 
hodnocení. 
Za podmínek stanovených školským zákonem a vyhláškou č.27/2016Sb. je možné u žáků 
s přiznanými podpůrnými opatřeními prostřednictvím IVP, nahradit části vzdělávacích 
obsahů některých vzdělávacích oborů jinými vzdělávacími obsahy nebo může dojít náhradě 
celého vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru jiným s ohledem na potřeby a 
možnosti žáka. U žáků s jiným než mentálním postižením vyplývají úpravy  z doporučení 
školského poradenského zařízení. 
 
     3.3 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných 
 
Individuální přístup vyučujících k žákům umožňuje i péči o mimořádné talenty. Tito žáci 
dostávají v běžných hodinách náročnější úkoly, problémové úlohy, samostatné úkoly, pracují 
na počítačích i s odbornou literaturou tak, aby byla dále rozvíjena úroveň dovedností v oblasti 
jejich nadání. 
Talentovaným žákům je věnována pozornost i mimo vyučování. Jsou pro ně organizována 
školní kola soutěží a připravujeme je i na okresní soutěže.  
Soutěže organizované ve škole jsou koncipovány tak, aby rozvíjely komunikativní 
dovednosti. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory: 

  Plán pedagogické podpory sestavuje třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a 
vyučujícími jednotlivých předmětů. Za tvorbu PLPP zodpovídá výchovný poradce. Forma 
PLPP je písemná. Podpůrná opatření jsou realizována po dobu tří měsíců, pak třídní učitel s 
výchovným poradcem provedou vyhodnocení a rozhodnou o dalším postupu. S výsledky 
seznámí třídní učitel rodiče. 
Pokud nejsou podpůrná opatření dostačující, doporučí rodičům vyšetření dítěte ve ŠPZ. 
 
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu: 

 Individuální vzdělávací plán vypracuje třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých 
předmětů. IVP je tvořen na školní rok. Za tvorbu zodpovídá výchovný poradce. Forma IVP je 
písemná. Vyhodnocování probíhá čtvrtletně a provádí jej výchovný poradce ve spolupráci s 
třídním učitelem a vyučujícími jednotlivých předmětů. 

 
Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 
mimořádně nadaných žáků: 
 Předčasný nástup dítěte ke školní docházce: dítě je přijímáno na základě doporučení SPZ. 
Zadávání specifických úkolů, projektů: žáci dostávají v běžných hodinách náročnější úkoly, 
problémové úlohy, samostatné úkoly, pracují na počítačích i s odbornou literaturou tak, aby 
byla dále rozvíjena úroveň dovedností v oblasti jejich nadání. 
Příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol: ve volném čase žáka 
jsou ve spolupráci s vyučujícím zpracovány úkoly pro jednotlivé soutěže. 

„ Ze školy by měl vycházet 
mladý člověk jako harmonická 

osobnost, nikoli jako specialista.“ 
A.Einstein 
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     3.3 Minimální preventivní program  
 
    Realizace programu probíhá v několika rovinách: 

- prosazování zdravého životního stylu ve škole a tradice školy 
- poskytování pravdivých informací o drogové problematice a jiných 

soc.patol.jevech (besedy – Maják, SVP-Čáp atd.) 
- informovanost a vzdělávání pedagogického sboru a rodičovské veřejnosti 
- organizování volného času dětí 
- spolupráce s dalšími organizacemi.  
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3.4 Výchovné a vzdělávací strategie 
 
Aby se nám podařilo naplnit klíčové kompetence ŠVP bylo nutné dohodnout společně 

konkrétní postupy, metody a formy práce. Přehled těch nejdůležitějších je uveden v tabulce: 
 
 

Klíčová 
kompetence 

Postupy k jejímu naplnění 

Kompetence k učení  vedeme žáky k samostatnosti a spolupráci 
 podporujeme jejich tvořivost 
 vhodnou motivací posilujeme kladný vztah žáků k učení 
 vedeme sebe, žáky i rodiče, že známka ne ní nejdůležitější, mnohem 

větší cenu mají dovednosti a znalosti 
 podporujeme aktivitu 
 nepředkládáme žákům hotové poznatky, ale vedeme je k přemýšlení, 

hledání souvislostí a vztahů i k dokazování 
 učíme je experimentovat, pozorovat, srovnávat i vyvozovat závěry  
 učíme žáky plánovat i organizovat 
 učíme je vyhledávat, třídit i zpracovávat informace z různých zdrojů 
 hodnotíme individuální posun žáka, povzbuzujeme, používáme 

pozitivní hodnocení 
 rozvíjíme sebehodnocení, učíme práci s chybou 

Kompetence 
k řešení problémů 

 zadáváme problémové úlohy a učíme žáky , že nemusí existovat 
pouze jediná cesta 

 využíváme metody projektového vyučování 
 učíme žáky algoritmy řešení problémů na modelových příkladech 
 používáme skupinovou práci a vedeme žáky k týmovému řešení 

problémů 
 vedeme žáky k samostatnosti – učí se hledat informace, využívat 

moderní techniky, požádat o pomoc při řešení problémů  
Kompetence 
komunikativní 

 pořádáme veřejná vystoupení žáků  ( vánoční koncert, vystoupení 
pro důchodce atd.) 

 učíme žáky vyjadřovat své názory ve školním parlamentu a časopise 
 učíme žáky diskutovat i naslouchat 
 při projektovém vyučování se učí prezentovat své výsledky 
 organizujeme soutěže konverzační, recitační atd. 

Kompetence 
sociální a 
personální 

 snažíme se, aby klima ve škole i v třídních kolektivech bylo pozitivní 
 používáme skupinovou práci i vzájemnou pomoc žáků 
 vedeme žáky k toleranci 
 snažíme se žáky zapojit do organizace činností ve škole 
 při výuce i v mimoškolních činnostech přijímají žáci různé role. 

Kompetence 
občanské 

 vedeme žáky k sebepoznávání i odpovědnosti 
 učí se znát své povinnosti i svá práva 
 učí se respektovat druhé ( integrovaní žáci, národnostní a kulturní 

rozdíly) 
 učíme žáky, jak se zachovat v krizových situacích a poskytnout 

pomoc 
 vedeme žáky k ochraně životního prostředí  (např. třídění odpadu). 

Kompetence 
pracovní 

 snažíme se o pestrou nabídku volitelných předmětů a zájmových 
útvarů 

 podporujeme tvořivost a nápaditost 
 zařazujeme praktické exkurze  
 vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny 
 pomáháme žákům v profesní orientaci 
 využíváme projekty Junior Achievement i vlastní 
 vytváříme kladný vztah k přírodě. 
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      3.5 Začlenění průřezových témat 
 
Většina průřezových témat se objevuje ve výuce i mimo ni po celou dobu školní docházky. 
V předmětech příslušného ročníku, které jsou vyznačeny v tabulce, jsou  tématické okruhy 
zpracovány do hloubky a propojeny se vzdělávacím obsahem těchto předmětů . Forma 
zpracování odpovídá vždy danému předmětu., do kterého je dané téma  integrováno( jsou 
používány rozmanité  metody práce např.- prvky dramatické výchovy, dialog, diskuse, 
skupinová práce v různě utvářených skupinách, práce s tiskem, projekty).  

 
Výchova demokratického člověka - VDČ 

Název tématického 
okruhu 

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

Občanská 
společnost a škola 

   ČS  Ov  Ov  

Občan, občanská 
společnost a stát 

    ČS Ov    

Formy participace 
občanů v politickém 

životě 

        Ov 

Principy demokracie 
jako formy vlády a 

způsobu 
rozhodování 

      Ov Ov Z, D 

 
  

Mediální výchova - MeV 
Název tématického 

okruhu 
1.stupeň 2.stupeň 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 
Kritické čtení a 

vnímání mediálních 
sdělení 

    Inf Čj Čj Čj Čj, Ov 

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 

reality 

        Čj, Ov 

Stavba mediálních 
sdělení 

    Čj    Čj 

Vnímání autora 
mediálních sdělení 

     Hv Hv  Čj 

Fungování a vliv 
médií ve společnosti 

    Hv, Čj Hv   Ev, Ov, 
Čj 

Tvorba mediálních 
sdělení 

    Čj    Inf, Ov, 
Čj 

Práce v realizačním 
týmu 

      Ov Ov  

 
 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - EGS 
Název tématického 

okruhu 
1.stupeň 2.stupeň 

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

Evropa a svět nás 
zajímá 

    ČS  Aj  Ov 

Objevujeme Evropu 
a svět 

    ČS  Z  Ov 

Jsme Evropané     ČS  Z  Ov 



 13 

 

Multikulturní výchova - MuV 
Název tématického 

okruhu 
1.stupeň 2.stupeň 

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

 
       Ev Ov 

Lidské vztahy 
 

   ČS  Ov Ov Ov  

Etnický původ 
 

        Ov, D 

Multikulturalita 
 

ČS      Ov   

Princip sociálního 
smíru a solidarity 

       Ov  

 
 

Enviromentální výchova - EV 
Název tématického 

okruhu 
1.stupeň 2.stupeň 

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

 
   ČS Vv Př Př, Vv   

Základní podmínky 
života 

    ČS, Vv Př    

Lidské aktivity a 
problémy životního 

prostředí 

   Vv    Ev Ov, Z 

Vztah člověka k 
prostředí 

   ČS ČS Ov  Ch  

 
 

Osobnostní a sociální výchova - OSV  
Název tématického 

okruhu 
1.stupeň 2.stupeň 

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

poznávání 
     Ov    

Sebepoznání a 
sebepojetí 

        Ov 

Seberegulace a 
sebeorganizace 

       Ov Ov 

Psychohygiena 
 

     Ov    

Kreativita 
 

Hv, Vv Vv, Hv, Ev 

Poznávání lidí 
 

   ČS      

Mezilidské vztahy 
 

      Ov Ov Ov 

Komunikace 
 

     Ov Inf Ov Ov, Čj 

Kooperace a 
kompetice 

       F  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

       Ch M, Ch 

Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

       Ov  

 



 

 
 

13 13 13 

 
 

Učební plán  
 

4.1 I.stupeň                                                          
Vzdělávací 

oblast 
Vzdělávací obory Vyučované 

předměty  
1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Počet hodin  

z disponobilní 
dotace 

Počet 
hodin 

celkem 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura  

Český jazyk 7+1D 7+1D 7+1D 6+1D 6+1D 5 38 

Cizí jazyk Anglický jazyk  1D 3 3 3 1 10 

Matematika a její aplikace Matematika 4 4+1D 4+1D 4+1D 4+1D  4 24 

Informační a komunikační 
technologie 

Informatika - - - 1D 1 1 2 

Člověk a jeho 
svět 

Člověk a jeho 
svět 

Člověk a jeho svět 2 2 2 4 4  14 
(12+2) 

Člověk a svět 
práce 

  
  

Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 1  15 
(12+3) 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 2 2 2 2  
Člověk a svět 
práce 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2  10 

Člověk a svět práce Zařazeno do předmětů člověk a jeho svět a výtvarná výchova (2+3)   

Volitelné předměty Čtení s porozuměním 1D 1D 1D 1D 1D 5 5 
Předměty speciálně 
pedagogické  péče 

Celkem 20 22 24 26 26 16 118 

 



 

 
 

14 14 14 

 
 
4.2  II.stupeň                                                  

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací obory Vyučované předměty  6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Počet hodin  
z disponobilní dotace 

Počet hodin 
 celkem 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a literatura  Český jazyk 4 +1D 4 +1D 4 +1D 3 + 2D 5 20 

Cizí jazyk Anglický jazyk 3 3 3 3  12 

Německý jazyk 1 1 2 2  6 

Matematika a její aplikace Matematika 4 +1D 4 +1D 4 +1D 3 + 2D 5 20 

Informační a komunikační technologie Informatika 1 1D 1D 1D 3 4 

Člověk a společnost Dějepis Dějepis 2 2 2 2  12 
(11+1) 

Výchova k 
občanství 

Občanská výchova 1 1 1 1  

Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis 1 1 2 1  22 
(21+1) 

Zeměpis Zeměpis 2 2 1 2 

Fyzika Fyzika - 2 2 2 

Chemie Chemie - -   2 2 

Umění a kultura Hudební výchova Estetická výchova 2 1 1 1  10 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 2 1 -  

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Zařazeno do předmětů občanská výchova a přírodopis (1+1)  8 

Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2  

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 2 1  -  3 

Volitelné předměty  
 
Seminář z ČJ,  Seminář z M ,Seminář pracovních činností, 
Dějiny regionu ,Seminář digitálních technologií, Fyzikální  seminář ,Zeměpisný 
seminář , Přírodovědný seminář, Sportovní hry,  
Předměty speciálně pedagogické péče 

 

 
 

1 

 
 

1 
 

 
 

1 
 

 
 

2 

 
5 

 
5 

Celkem 30 30 31 31 18 122 

 
 

 
 



 

 
 

15 15 15 

 
4.3 Poznámky k učebnímu  plánu 

 
 

- Vyučovací předmět Český jazyk je na 1.stupni  i 2.stupni posílen o 5 hodin z  disponibilní dotace. 
 
- Výuka předmětu Anglický jazyk začíná již od 2.ročníku a je posílena o 1 hodinu z  disponibilní dotace. 
 
- Vyučovací předmět Matematika je na 1.stupni posílena o 4 hodiny z disponibilní dotace a na 2.stupni o 5 hodin. 
 
- Vzdělávací oblast  Člověk a svět práce je integrována do předmětu Člověk a jeho svět s dotací 2 hodiny a předmětu Výtvarná výchova s dotací 3  

hodiny. 
 

 
- Vyučovací předmět Informatika je na  1.stupni posílen o 1 hodinu  a na 2.stupni o 3 hodiny z disponibilní dotace.  

 
- Vzdělávací oblast Člověk a příroda je rozdělena do předmětů  Přírodopis, Zeměpis, Fyzika a Chemie. Výuka předmětu Fyzika je zahájena 

v 7.ročníku a výuka předmětu  Chemie v 8.ročníku. 
 
- Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je integrován ve  vyučovacím předmětu  Přírodopis s dotací 1 hodina a ve vyučovacím předmětu Občanská 

výchova s dotací 1 hodiny. 
 
- Vzdělávací oblast Umění  a kultura je na 2.stupni naplněna v  předmětech Estetická výchova a Výtvarná výchova. Do předmětu Estetická 

výchova jsou integrovány výstupy oboru hudební i výtvarná výchova. 
 

 
- Volitelné předměty jsou zařazeny do 1.- 5.ročníku v rozsahu 1 vyučovací hodiny.  Čtení s porozuměním patří do oboru Český jazyk a literatura 

proto se obsah ČJ nemění.  V 6. - 9. ročníku s hodinovou dotací :  v 6.– 8.r. 1 hodina, v 9.roč. – 2 hodiny.  
 

- Další cizí jazyk ( Německý jazyk ) se vyučuje  v 6.-9r. 
 

- Do výuky na 1. i 2.stupni je zařazováno projektové vyučování. 
 

- Ve druhém a třetím ročníku je zajištěna výuka plavání. 
 

- V sedmém ročníku je zařazen lyžařský výcvik ( v případě vhodných klimatických podmínek). 



 

 
 

16 16 16 

 



 

 
 

17 17 17 

-  
 

5. Učební osnovy 

 
Učební osnovy následujících předmětů jsou uvedeny v příloze A a B - ŠVP 

Příloha A 
ČESKÝ JAZYK 
ANGLICKÝ JAZYK 
MATEMATIKA  
INFORMATIKA  
ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
DĚJEPIS   
OBČANSKÁ VÝCHOVA  
PŘÍRODOPIS  
ZEMĚPIS 
FYZIKA      
CHEMIE 

 
Příloha B 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA    
TĚLESNÁ VÝCHOVA 
PRACOVNÍ ČINNOSTI 
ESTETICKÁ VÝCHOVA  
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY :  
Seminář z ČJ 
 Seminář z M  
Seminář pracovních činností  
Dějiny regionu  
Seminář digitálních technologií 
 Fyzikální  seminář  
Zeměpisný seminář  
Přírodovědný seminář  
Sportovní hry  
Předměty speciálně pedagogické péče 
 Čtení s porozuměním 
 



 

 
 

18 18 18 
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6. Hodnocení žáků  
 

 Pravidla hodnocení žáků 
 

Obecné zásady 
 
- Při průběžném i celkovém hodnocení uplatňuje učitel přiměřenou náročnost a pedagogický takt. 
-  Seznámit žáky i rodiče s jasnými kritérii hodnocení. 
-  Při celkovém hodnocení přihlíží učitel k tomu,že žák mohl  v průběhu klasifikačního období zakolísat 
v učebních výkonech pro určitou indispozici. 
-  Hodnocení musí být v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
-  Hodnocení by mělo přispět k vnitřní motivaci žáka. Pro rodiče by mělo být informací o úspěšnosti či 
problémech dítěte. 
-  V hodnocení nesmí chybět zachycení individuálního pokroku žáka.  
-  Omezit srovnávací charakter hodnocení a posílit sebehodnocení žáků. 
-  Včasné oznámení výsledků každého hodnocení. 
 

Stupně hodnocení 
   

-  Prospěch žáka v jednotlivých vyuč.předmětech :  
1     výborný 
2 chvalitebný 
3 dobrý 
4 dostatečný 
5 nedostatečný 

-  Chování žáka :             
     1  velmi dobré 

                                         2   uspokojivé 
     3   neuspokojivé 

         

-  Celkový prospěch   v prvním až devátém ročníku : 
  prospěl s vyznamenáním (není-li v žádném povinném předmětu hodnocen stupněm horším než „ 
chvalitebný “ ,průměr z povinných předmětů je maximálně 1,50 a jeho chování je 
 „ velmi dobré “), 
  prospěl (není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen stupněm „ nedostatečný“). 
 neprospěl (je-li v některém povinném předmětu hodnocen  stupněm „ nedostatečný“). 
nehodnocen  (nelze-li žáka z některého z povinných předmětů ŠVP na konci prvního pololetí).              
-  Pokud žák  pracuje  v zájmových útvarech organizovaných školou :  je jeho účast zaznamenána 
v katalogovém listu žáka   
   

Opravné zkoušky 
Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na 
druhém konci pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou  předmětů 
výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 
Žák koná opravné zkoušky nejpozději v posledním týdnu hlavních prázdnin .Termín stanoví ředitel 
školy. 
Nemůže-li se žák z vážných důvodů dostavit k opravným zkouškám, umožní mu ředitel školy vykonání 
opravných zkoušek nejpozději do 15.září‚ do té doby navštěvuje žák podmíněně vyšší ročník.Žák může 
v jednom dnu konat pouze jednu opravnou zkoušku. 
Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez odůvodněné omluvy, klasifikuje 
se v předmětu , z něhož měl vykonat opravnou zkoušku , stupněm nedostatečný. 
Opravné zkoušky jsou komisionální. 



18 
 

 
Podklady pro klasifikaci 
 
-  Soustavné sledování výkonů žáka a jeho přístupu k práci. 
-  Písemné, ústní, grafické, praktické a pohybové testy. 
-  Kontrolní práce z učiva za delší období ( v jednom dni mohou žáci konat pouze jednu zkoušku 
přesahující 30 minut).  
 
Kritéria klasifikace 

 
Stupeň 1 ( výborný )  - samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky a dovednosti při řešení 
teoretických, problémových i praktických úloh. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími 
nedostatky. Žák trvale projevuje kladný vztah k práci. Při bodovém hodnocení je úspěšnost větší než 90 
%. 
Stupeň 2 ( chvalitebný ) – pohotově , ale méně tvořivě vykonává požadované intelektuální a motorické 
činnosti. S pomocí menších podnětů uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Ústní a písemný projev 
mívá menší nedostatky ve správnosti. Má kladný vztah k práci. Při bodovém hodnocení je úspěšnost 
větší než 75 %. 
Stupeň 3 ( dobrý ) – teoretické poznatky uplatňuje za pomoci učitele. V ústním i písemném projevu má 
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb. Žák 
projevuje vztah k práci s menšími výkyvy. Při bodovém hodnocení je úspěšnost větší než 50 %. 
Stupeň 4 ( dostatečný ) – poznatky je schopen využít pouze s pomocí učitele. V ústním i písemném 
projevu jsou vážné nedostatky ve správnosti.Chyby dokáže s pomocí učitele opravit.Většinou pracuje 
bez zájmu a vztahu k práci. Při bodovém hodnocení je úspěšnost větší než 25 %. 
Stupeň 5 ( nedostatečný ) –  poznatky není schopen využít ani za pomoci učitele. Dopouští se závažných 
chyb, které není schopen odstranit ani s pomocí učitele. Má nedostatky v praktických činnostech . Žák 
neprojevuje zájem o práci a výsledky práce jsou nedokončené a chybné. Při bodovém hodnocení je 
úspěšnost menší než 25 %. 
 
Slovní hodnocení 
 

- O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy na základě žádosti 
zákonných zástupců. 

- Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace 
v případě přestupu žáka na jinou školu nebo pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání 

- Výsledky vzdělávání jsou popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve 
vztahu k očekávaným výstupům ŠVP. 

- Slovní hodnocení obsahuje posouzení výsledků, jejich vývoj, zohlednění píle a přístupu žáka ke 
vzdělávání. 

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro 
stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení 

 
Prospěch 
Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 
1 – výborný ovládá bezpečně  
2 – chvalitebný ovládá 
3 – dobrý v podstatě ovládá 
4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 
5 - nedostatečný neovládá 
Úroveň myšlení 
1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti  
2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 
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3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 
4 – dostatečný nesamostatné myšlení 
5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 
Úroveň vyjadřování 
1 – výborný výstižné a poměrně přesné  
2 – chvalitebný celkem výstižné 
3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 
4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 
5 - nedostatečný i na návodné otázky odpovídá nesprávně 
Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští 
1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností ,pracuje 

samostatně, přesně a s jistotou  
2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, 

dopouští se jen menších chyb 
3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává 

potíže a odstraňuje chyby 
4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 
5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 
Píle a zájem o učení 
1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 
2 – chvalitebný učí se svědomitě 
3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 
4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 
5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 
 
Chování 
1 – velmi dobré Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení 

vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští 
ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží 
se své chyby napravit. 

2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními 
vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti 
pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo 
se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se 
přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, 
narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného 
chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti 
školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena 
výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně 
narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost 
školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších 
přestupků. 

 
 

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 
 

- Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. 
-  Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 
-  Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky 

baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení. 
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-  Při sebehodnocení se žák snaží popsat: co se mu daří, co mu ještě nejde,  jak bude pokračovat dál. 
-  Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 
-  Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

 

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 
 

-  Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech 
vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy. 

-  Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku 
hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, 
např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 

-  Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní 
učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 

- Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a 
způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

- Žák se při částečném osvobození nebo při úlevách doporučených lékařem klasifikuje v tělesné výchově s 
přihlédnutím k druhu a stupni postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu. 
 

 Zákonné zástupce informuje o prospěchu a chování : 

 
 -  Třídní  učitel ve spolupráci s vyučujícími na konci 1. a 3. čtvrtletí  stručným zápisem v ŽK. Při 
náhlém zhoršení prospěchu nebo chování okamžitě.Učitelé jednotlivých předmětů v termínech 
rodičovských schůzek (říjen, prosinec, duben ). 
-  Třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci požádají. 
-  Ředitel nebo zástupce ředitele školy v případě, že dojde k výraznému a déletrvajícímu  zhoršení 
prospěchu  v některém  předmětu   
(zpravidla ŽK, návštěva školy, doporučený dopis ). 
-  O dostatečném a nedostatečném prospěchu informuje vyučující zákonné zástupce průběžně 
v termínech rodičovských schůzek. 
-   V případě neúčasti zákonných zástupců na tř. schůzkách je informuje tř. učitel zápisem do ŽK, 
případně dopisem nejpozději 14 dní před ukončením klasifikačního období . 
 -  Známka na konci klasifikačního období by se neměla lišit více než o jeden stupeň oproti čtvrtletnímu 
hodnocení. 
 -  Všichni učitelé kontrolují frekvenci známek v žákovské knížce. U chybějících žáků doplňují zpětně 
bez prodlevy všechny známky. Stížnosti zákonných zástupců poukazujících na rozpor známek 

zapsaných v žákovské knížce a známek použitých pro hodnocení vyučujícím jsou posuzovány  jako 
oprávněné. 
 -   Všichni vyučující si zakládají písemné podklady pro klasifikaci za dané pololetí . Písemnosti jsou 
archivovány minimálně do konce února v prvním pololetí a do konce září ve druhém pololetí. 
 -  Pokud je žákovi navržen stupeň nedostatečný -  informuje škola prokazatelným způsobem i 
s odůvodněním zákonné zástupce a to dříve, než se s touto skutečností seznámí prostřednictvím 
vysvědčení (nejpozději 14 dní před konáním ped. rady), 
- prokazatelným způsobem informuje zákonné zástupce o rozhodnutí ped.rady a termínech opravných 
zkoušek. 
 
Výchovná opatření 

 
Výchovná opatření jsou pochvaly a opatření k posílení kázně. 
Veškerá výchovná opatření  zaznamenává  třídní učitel do katalogového listu.  
Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel školního řádu. Klasifikaci žáků z chování 
navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli. O udělení ředitelské důtky nebo sníženého stupně z chování 
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rozhoduje ředitel po projednání v pedagogické radě. Pro udělení vých. opatření je třeba mít objektivní 
informace.  
 
Napomenutí třídního učitele a důtka třídního učitele– udělují se za méně závažný přestupek proti 
školnímu řádu a drobné přestupky v chování. Důtka třídního učitele i napomenutí je plně v kompetenci 
třídního učitele. Rodiče jsou s opatřením seznámeni prokazatelným způsobem  ( zápisem v ŽK, 
dopisem). Povinností vyučujících je informovat třídního učitele o problémech ve třídě. 
Důtka ředitele – se uděluje za neomluvenou absenci  ( nejvýše jeden den tj. 5 vyuč.hodin ) a závažnější 
porušení školního řádu. Zákonné zástupce informuje škola dopisem, který rodiče potvrdí podpisem, nebo 
doporučeným dopisem. 
 
Klasifikace chování  

 
Velmi dobré – žák dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků se 
dopouští ojediněle. 
Uspokojivé – žák má větší počet neomluvených hodin  ( více než jeden den), dopouští se soustavně méně 
závažných přestupků a již obdržel ředitelskou důtku, nebo se dopustil závažného přestupku. Žák je však 
přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 
Neuspokojivé – žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo školního řádu, 
zpravidla i po udělení ředitelské důtky. Narušuje hrubě činnost kolektivu. Hrubé slovní a úmyslné 
fyzické útoky vůči pracovníkům školy ( §31 školského zákona č. 561/2004 Sb.) 
 
 
Plnění povinné školní docházky ve škole mimo území České republiky 
 
Školní docházka  se řídí § 18 vyhlášky č. 256/2012 Sb. 
 
 
 

 
 HODNOCENÍ  ŽÁKŮ J E  SOUČÁSTÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU  

 A ŠVP PLATNÉHO OD 1.9.2007 



      Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  
Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 
Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 
 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
     Vyučovací předmět český jazyk a literatura vyučujeme ve všech ročnících 1. i 2. stupně. 
V 1. až 3.ročníku je vyučován 8 hodin týdně, ( vždy 7 hodin + 1 hodina disponobilní dotace), ve 4.a 5. 
ročníku 7 hodin týdně( 6 hodin + 1 disponobilní dotace). V 6. až 9. ročníku 5 hodin týdně (v 6.-8. 
ročníku po 1 hodině disponobilní dotace  a v 9.roč. 2 hodiny disponibilní dotace).  
     Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje 
žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, 
rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. 
     Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro 
přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární 
výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. 
     V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst 
s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu 
různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve 
vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. 
     V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby 
českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému 
a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného 
vyjadřování. 
     V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat 
jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném 
díle. Učí se rozlišovat literární fikci od skutečnosti.   
        Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, využívané jsou učebny informatiky s výukovými 
programy a možnosti interaktivní tabule Smart Board. Některá témata z oblasti literatury jsou 
realizována  literárními pořady MaK,  návštěvu divadelních představení a knihoven, krátkodobými 
projekty, pracemi s knihou, soutěžemi školní knihovny, veřejnými vystoupeními a vydáváním školního 
časopisu. 
     Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky.      
     Prostřednictvím jazykové a literární výchovy získává žák schopnost vyjadřovat své myšlenky a city 
získává orientaci v literatuře, jak národní tak evropské. 
Do předmětu jsou zařazena i některá průřezová témata z oblasti Mediální výchova. 

 



 
 

         Oblast : 
Jazyk a jazyková   
   Komunikace 

        Předmět : 
  Český jazyk a literatura 

           Ročník  : 
              1. 
 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

 Komunikační a slohová vých. 
Literární výchova 

 

 
-plynule čte s porozuměním 
texty přiměřeného rozsahu a 
náročnosti 
 
-porozumí písemným nebo 
mluveným pokynům přiměřené 
složitosti 
 
-píše správné tvary písmen a 
číslic, správně spojuje písmena 
i slabiky 
 
-seřadí ilustrace podle dějové 
posloupnosti a vypráví podle 
nich jednoduchý příběh 
 
-čte a přednáší zpaměti ve 
vhodném frázování a tempu 
literární texty přiměřené věku 
 
- respektuje základní 
komunikační pravidla 
v rozhovoru 
 
 
 
 
 
------------------------------------ 
rozlišuje zvukovou a grafickou 
podobu slova, člení slova na 
hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky 
 
 
 
 
 

 
čtení 
-praktické čtení – přípravná 
cvičení zraková,sluchová, 
správné čtení slabik, snadných 
slov a krátkých vět 
-hlasité čtení  
naslouchání 
-poslech literárních textů 
-přednes říkadel, krátkých 
básní 
-vyprávění,pohádka 
mluvený projev 
-komunikační žánry: 
pozdrav,prosba,oslovení, 
omluva,  
písemný projev 
-základní hygienické návyky 
-technika psaní 
-psaní jednotlivých prvků 
písmen a číslic 
-psaní krátkých slov a 
jednoduchých vět 
-opisování podle předlohy, 
přepisování, diktát, autodiktát 
------------------------------------- 
Jazyková výchova 
------------------------------------- 
zvuková stránka jazyka 
-sluchové rozlišení hlásek, 
slabik, slov, vět 
-rozvíjení znělého hlasu, 
artikulování, srozumitelné 
mluvení 
-uvědomělé čtení 
slovní zásoba a tvoření slov 
-slova a pojmy 
-význam slov 
 
 

 



         Oblast : 
Jazyk a jazyková   
   komunikace 

        Předmět : 
    Český jazyk 

           
Ročník  : 
              2. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová 
témata 

 Komunikační a slohová vých.  
-plynule čte s porozuměním 
texty přiměřeného rozsahu a 
náročnosti 
 
-porozumí  písemným nebo 
mluveným pokynům 
přiměřené složitosti 
 
-pečlivě vyslovuje, opravuje 
svou nesprávnou nebo 
nedbalou výslovnost 
 
-v krátkých mluvených 
projevech správně dýchá a 
volí vhodné tempo řeči 
 
-na základě vlastních zážitků 
tvoří krátký mluvený projev 
 
-píše správné tvary písmen a 
číslic, správně spojuje 
písmena i slabiky, kontroluje 
vlastní písemný projev 
 
-píše věcně i formálně 
správně jednoduchá sdělení 
 
-zvládá základní hygienické 
návyky spojené se psaním 
 

čtení 
-plynulé čtení jednoduchých vět 
-uplatnění  přirozené intonace 
-hlasité a tiché čtení s porozuměním 
naslouchání 
-poslech četby poezie a prózy 
-seznámení s knihami o přírodě a věcech 
-seznámení se základy literatury (poezie próza, 
divadlo, výtv. doprovod) 
mluvený projev 
-přednes básní, vyprávění pohádek a dramatizace 
-řešení hádanek a slovních hříček 
-komunikační žánry : pozdrav, oslovení, omluva, 
prosba 
písemný projev 
-žánry písemného projevu 
 (adresa, blahopřání) 
-tvarové skupiny písmen a číslic 
 

 

 Jazyková výchova- zvuková stránka  
-porovná významy slov 
zvláště slova opačného 
významu a slova významem 
souřadná, nadřazená a 
podřazená, vyhledá  v textu 
slova příbuzná 
 
-rozlišuje slovní druhy 
v základním tvaru 
 
-užívá  v mluveném projevu 
správné gramatické tvary 
podstatných jmen, přídavných 
jmen a sloves 

-rozdělení hlásek 
-pořádek slov ve větě 
-pořádek vět 
slovní zásoba tvoření slov 
-význam slova 
tvarosloví 
-slovní druhy (podstatná jm., slovesa, předložky) 
skladba 
-věta  a souvětí 
pravopis 
-měkké a tvrdé souhlásky 
-psaní souhlásek na konci a uprostřed slova 

 

 Jazyková výchova - Pravopis  



 

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

-písmeno ú/ů 
-písmeno ě (skupiny dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě) 
-dělení slov 
-vlastní jména 

 

 Literární výchova  
-čte a přednáší zpaměti 
vhodné texty přiměřené věku 
 
-vyjadřuje své pocity 
z přečteného textu 

-poslech četby poezie a prózy 
-tvořivé činnosti s literárním textem (přednes,volná 
reprodukce,dramatizace,vlastní výtvarný 
doprovod) 
-základní literární pojmy 
(rozpočítadlo,hádanka,říkanka,báseň,pohádka……) 

 

 

 



 
         Oblast : 
Jazyk a jazyková   
   komunikace 

        Předmět : 
    Český jazyk 

           Ročník  : 
              3. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

 Komunikační a slohová vých.  
-píše správné tvary písmen a 
číslic, správně spojuje písmena 
i slabiky, kontroluje vlastní 
písemný projev 
 
-píše věcně i formálně správně 
jednoduchá sdělení 
 
-volí vhodné verbální i 
nonverbální prostředky řeči 
v běžných  školních i mimo 
školních situacích 

čtení 
-věcné čtení (zdroj informací, 
čtení vyhledávací,klíčová 
slova) 
-práce s literárním textem 
(vyprávění,přednes,dramat.) 
-místní pověsti 
naslouchání 
-beseda nad literárním textem 
mluvený projev 
-přednes básní,vyprávění 
pověstí 
-oslovení,dialog 
písemný projev 
-automatizace písemného 
projevu 
-celková úprava písemného 
projevu 
-římské číslice 
-žánry písemného projevu 
(zpráva,oznámení,pozvánka…) 
 
 

 

 Jazyková výchova -zvuková 
stránka 

 

-rozlišuje slovní druhy 
v základním tvaru 
 
-spojuje věty do jednodušších 
souvětí vhodnými spojkami a 
jinými spojovacími výrazy 
 
--odůvodňuje a píše správně : 
i/y po měkkých a tvrdých 
souhláskách i po obojetných 
souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech, 
ú/ů,dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě, 

-modulace souvislé řeči 
(tempo,intonace,přízvuk) 
Slovní zásoba a tvoření slov 
-slova jednoznačná a mnoho 
značná, antonyma,synonyma, 
homonyma 
-stavba slova 
tvarosloví 
-slovní druhy 
-ohebné a neohebné slovní 
druhy (skloňování,časování) 
Skladba 
-věta jednoduchá a souvětí 
 
 
 

 

 
 
 Jazyková výchova Pravopis  
-píše správně písmena na 
začátku věty a v typických 

-vyjmenovaná slova, pravopis 
i/y po obojetných souhláskách 

 



případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování 

-časování sloves 
-vlastní jména 
 
 

 Literární výchova  
-rozlišuje vyjadřování v próze 
a ve verších,odlišuje pohádku 
od ostatních vyprávění 
 
-pracuje tvořivě s literárním 
textem podle pokynů učitele a 
podle svých schopností 

-četba uměleckých,populárních 
a naukových textů s důrazem 
na upevňování čtenářských 
dovedností a návyků 
-literatura umělecká a věcná 
-práce s literárním textem 
-próza,pověst, povídka,.. 
-divadlo 

 

 



 
Oblast : 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět : 
Český jazyk 

Ročník  : 
4. 

 
Očekávané výstupy 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Komunikační a slohová 

výchova 
 

 

-sestavuje osnovu vyprávění, 
tvoří nadpis 

-pravidla sestavování osnovy 
-členění příběhu 

 

-používá elementární pravidla 
stylistiky 
 -píše správně po stránce 
obsahové i formální jednoduché 
komunikační žánry 

-vypravování 
- popis 

 

-vede správně dialog, 
telefonický rozhovor, zanechá 
vzkaz na záznamníku 

-pravidla dialogu 
 

 

-odlišuje spisovný a nespisovný 
-projev a vhodně užívá 
spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 

-zpráva, oznámení 
-dopis 
 

 

-posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení 

-naslouchání a porozumění 
 

 

 Jazyková výchova  
-rozlišuje předponu, kořen a 
příponu 
-porovnává významy slov – 
stejného nebo podobného 
významu a slova 
vícevýznamová 

-stavba slova 
-význam slova 
 

 

-určuje slovní druhy 
plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky 
správných tvarech 

-slovní druhy, tvary slov  

-píše správně i/y ve slovech po 
obojetných souhláskách 

-vyjmenovaná slova, hledání a 
dotváření slov příbuzných 

 

-zvládá základní příklady 
syntaktického pravopisu 

-shoda přísudku s podmětem 
 

 

-rozlišuje slova spisovná a 
jejich nespisovné tvary 

-tvarosloví 
 

 

 Literární výchova  
-rozlišuje různé typy 
uměleckých textů 

-druhy a žánry dětské literatury  

-volně reprodukuje text podle 
svých schopností, vyjadřuje své 
dojmy z četby a zaznamenává 
je 

-volná reprodukce textu, 
dramatizace, ilustrace k 
přečtenému 

 

 



 
Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 
Český jazyk 

Ročník: 
5. 

 
Očekávané výstupy 

Učivo Průřezová témata 

 Komunikační a slohová 
výchova 

 

-dokáže vyprávět podle osnovy 
slovní i obrázkové 

-pravidla sestavování osnovy, 
členění příběhu 

 

-využívá elementární pravidla 
stylistiky, píše správně po 
stránce obsahové i formální 

-vypravování 
-popis 
 

 

-rozlišuje stylistické útvary 
podle časového průběhu. Volí 
vhodnou formu dopisu 

-zpráva, oznámení, dopis                     MeV 
-stavba mediálního sdělení 
-tvorba mediálního sdělení 

- čte s porozuměním přiměřeně 
náročné texty potichu i nahlas 

- četba textu  

- rozlišuje podstatné a okrajové 
informace v textu vhodném pro 
daný věk, podstatné informace 
zaznamenává, posuzuje úplnost 
či neúplnost textu 

- věcné čtení, naslouchání, 
reagovat otázkami 

 

-pracuje ve skupině na 
vytvoření menšího inscenačního 
tvaru a využívá různých 
výrazových prostředků 

-dramatická situace, příběh 
(řazení situací v časové 
následnosti) 

 

-posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení 
 

-naslouchání a porozumění  
 
 
 

- rozpoznává manipulační 
komunikaci v reklamě 

- pozorně a soustředěně 
naslouchat, zaznamenat 
slyšené reagovat otázkami, 
mimojazykové prostředky řeči, 
mimika a gesta 

 

 Jazyková výchova  

-rozlišuje  ve slově kořen, část 
příponovou, předponovou a 
koncovku 
-porovnává významy slov – 
slova stejného nebo podobného 
významu a slova 
vícevýznamová 

 
 
-stavba slova 
-význam slova 

 

-určuje slovní druhy 
-používá gramaticky správné 
tvary ve svém mluveném 
projevu 

-slovní druhy a jejich třídění 
-mluvnické kategorie 
podstatných jmen a sloves 

 

-zvládá základní příklady 
syntaktického pravopisu 

-shoda přísudku s podmětem  



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

-práce s větou  

-odlišuje větu jednoduchou a 
souvětí 

-skladba (stavba věty)  

-píše správně i/y po obojetných 
souhláskách 

-vyjmenovaná slova  

 Literární výchova  

-vyjadřuje své pocity 
z přečteného textu a 
zaznamenává je 

-tvořivé činnosti s literárním 
textem 

 

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

-čtení s porozuměním – tiché, 
hlasité čtení 

 

-rozlišuje různé typy textů -základní literární pojmy-
literární druhy a žánry 
(hádanka, báseň, pohádka, 
bajka, povídka,přirovnání, 
spisovatel, básník) 

 

 
 



 
Oblast : 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět : 
Český jazyk 

Ročník  : 
6. 

 
Očekávané výstupy 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Komunikační a slohová 

výchova 
 

Rozlišuje subjektivní a 
objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera. 

-slohové útvary 
Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

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

-vypravování 
- popis 

 

Využívá základy studijního 
čtení – vyhledává klíčová slova, 
formuluje hlavní myšlenky 
textu, vytvoří otázky a stručné 
poznámky , výpisky nebo výtah 
z přečteného  textu. 

-výpisky,výtah 
 

 

Odlišuje spisovný a nespisovný 
projev a vhodně užívá spisovné 
jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu 
záměru. 

-zpráva, oznámení 
-dopis, objednávka 
-telefon, vzkazy 

 

 Jazyková výchova  
Samostatně pracuje s Pravidly 
českého pravopisu, se 
Slovníkem spisovné češtiny a 
s dalšími slovníky a příručkami. 

-jazykověda, jazykové 
příručky 
 

 

Správně třídí slovní druhy, tvoří 
spisovné tvary a vědomě jich 
používá ve vhodné 
komunikační situaci. 

-slovní druhy, mluvnické 
významy slov 

 

Rozlišuje spisovný jazyk , 
nářečí a obecnou češtinu a 
zdůvodní jejich použití. 

-vrstvy českého jazyka  

Spisovně vyslovuje česká 
slova. 

-zvuková stránka slova a věty 
 

 

 Literární výchova  
Uceleně reprodukuje přečtený 
text, jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk literárního 
díla. 

-mýty, báje,pohádky,pověsti 
-balada 
-cestopis 
-historická próza 

 

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

-dobrodružný román, sci –fi 
-literatura s dětským hrdinou 
-nonsensová literatura 
-literárně výchovné aktivity 
 

 

 



 
Oblast : 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět : 
Český jazyk 

Ročník  : 
7. 

 
Očekávané výstupy 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 Komunikační a slohová 
výchova 

 

Rozlišuje subjektivní a 
objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera. 

-slohové útvary Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

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

-vypravování 
- popis 
-charakteristika 

 

Využívá základy studijního 
čtení – vyhledává klíčová 
slova, formuluje hlavní 
myšlenky textu, vytvoří otázky 
a stručné poznámky , výpisky 
nebo výtah z přečteného  textu. 

-výpisky,výtah 
 

 

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.  

- životopis 
- žádost 
- dopis 
- pozvánka 

 

 Jazyková výchova  
Rozlišuje a příklady v textu 
dokládá nejdůležitější způsoby 
obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, 
rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve 
frazérech. 

- stavba slova 
- význam a tvoření slov 
 

 

Správně třídí slovní druhy, 
tvoří spisovné tvary a vědomě 
jich používá ve vhodné 
komunikační situaci. 

- tvarosloví- opakování a      
rozšíření učiva 

 

V písemném projevu zvládá 
pravopis lexikální, 
slovotvorný,morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché. 

- stavba slova 
- význam a tvoření slov 
- tvarosloví 
- skladba jednoduché věty 
 
 
 
 

 

 Literární výchova  
Uceleně reprodukuje přečtený 
text, jednoduše popisuje 

- literární žánry – opakování a 
rozšíření 

 



strukturu a jazyk literárního 
díla. 
Rozlišuje základní literární 
druhy a žánry, porovnává je i 
jejich funkci, uvede jejich 
významné představitele.   

- literární druhy- poezie, próza, 
drama 

 

Při jednoduchém rozboru 
literárních textů používá 
elementární literární pojmy.   

- základní pojmy z literární 
teorie 
- interpretace literárních textů 

 

 



 
Oblast : 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět : 
Český jazyk 

Ročník  : 
8. 

 
Očekávané výstupy 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 Komunikační a slohová 
výchova 

 

Dorozumívá se kultivovaně, 
výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými pro 
danou komunikační situaci. 

- slohové útvary Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

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

- líčení 
-charakteristika 
- úvaha 

 

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

-výpisky, výtah, referát 
 

 

V mluveném projevu 
připraveném i improvizovaném 
vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních 
prostředků . 

- jazyk mluvený a psaný  

 Jazyková výchova  
Spisovně vyslovuje česká a 
běžně užívaná cizí slova. 

- správná výslovnost 
- slova přejatá 
 

 

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

- referáty 
- mluvní cvičení 

 

Rozlišuje významové vztahy 
gramatických jednotek ve větě 
a v souvětí.  
 

- skladba věty jednoduché 
- skladba souvětí 

 

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

- stavba slova 
- význam a tvoření slov 
- tvarosloví 
- skladba jednoduché věty a 
souvětí 
- nepravidelnosti větné stavby 

 

 Literární výchova  
Uceleně reprodukuje přečtený 
text, jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk literárního 
díla. 

- literární žánry – opakování a 
rozšíření 

 



Uvádí základní literární směry 
a jejich významné představitele 
v české a světové literatuře.   

- nejstarší literatura 
- romantismus a realismus 
- literatura přelomu 19. a 20. 
století 
- ztvárnění života v literatuře 
- humor  
- science-fiction 

 

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

- základní pojmy literární 
teorie 
- vlastní tvorba 

 

 



 
Oblast : 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět : 
Český jazyk 

Ročník  : 
9. 

 
Očekávané výstupy 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 Komunikační a slohová 
výchova 

 

Dorozumívá se kultivovaně, 
výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými pro 
danou komunikační situaci. 

- slohové útvary Komunikace 

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

- vypravování 
- popis 
- životopis 
- úvaha 

 

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

-výpisky 
- výtah 
- výklad 
 

 

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

- jazyk mluvený a psaný  

Odlišuje ve čteném nebo 
slyšeném textu fakta od názorů 
a hodnocení, ověřuje fakta 
pomocí otázek nebo 
porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji. 
Zapojuje se do diskuze, řídí ji a 
využívá zásad komunikace a 
pravidel dialogu 

- publicistické útvary 
- diskuze 
 
 
 
 
-jazyk mluvený a psaný 

Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
Fungování a vliv médií ve 
společnosti 

Rozpoznává manipulativní 
komunikaci v masmédiích a 
zaujímá k ní kritický postoj. 

- publicistické útvary 
 

Vnímání  autora mediálních 
sdělení 
Tvorba mediálních sdělení 

  Jazyková výchova  
Rozlišuje významové vztahy 
gramatických jednotek ve větě 
a v souvětí.  

- skladba věty jednoduché 
- skladba souvětí 

 

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

- stavba slova 
- význam a tvoření slov 
- tvarosloví 
- skladba jednoduché věty a 
souvětí 
- nepravidelnosti větné stavby 

 

Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí 
a obecnou češtinu a zdůvodní 

- obecné výklady o jazyce  



jejich použití. 
 Literární výchova  
Uvádí základní literární směry 
a jejich významné představitele 
v české a světové literatuře.   

- próza a poezie 20.století 
- divadlo-písňové texty 
- fantazie v literatuře 
 

 

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

- základní pojmy literární 
teorie 
- vlastní tvorba 

 

Rozlišuje základní literaturu 
hodnotnou a konzumní , svůj 
názor doloží argumenty  

- vlastní četba 
- literární druhy a žánry 

 

Porovnává různá ztvárnění 
téhož námětu v literárním, 
dramatickém i filmovém 
zpracování. 

- vlastní četba 
- kulturní zážitky 
- práce s ukázkami 

 

Vyhledává informace 
v různých typech katalogů, 
v knihovně i dalších 
informačních zdrojích. 

- návštěva Městské a 
Krajské knihovny 

- práce na internetu 

 

 
 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor: Cizí jazyk 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
Vyučovací předmět anglický jazyk je nedílnou a podstatnou složkou vzdělávací oblasti 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE.  
Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují 
správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat i prosazovat 
výsledky svého poznávání. 
Anglický jazyk jako základní cizí jazyk, který by si žáci měli osvojit hned vedle mateřského 
jazyka, vede k objevování a chápání skutečností, které přesahují oblast zkušeností 
zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro 
komunikaci v rámci integrované Evropy a celého světa. 
Odstraňování jazykových bariér přispívá ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním 
životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění Umožňuje poznávat odlišnosti 
ve způsobu života lidí v jiných zemích i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí 
závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro 
spolupráci škol na mezinárodních projektech. 
Výuka je posílena, proto začíná už ve druhém ročníku jednu hodinu týdně ( hodina 
z disponibilní dotace). Třetí až devátý ročník má dotaci 3 hodiny týdně. Při práci je 
uplatňován individuální přístup, žáci mimořádně nadaní jsou vedeni k účasti v soutěžích i 
rozšiřování učiva. Další dovednosti mohou získat v zájmových kroužcích.  
Do předmětu anglický jazyk je zařazeno průřezové téma EGS.  
 



Klíčové kompetence a postupy k jejich naplnění 

Klíčová kompetence Postupy k jejímu naplnění 

 

Kompetence k učení - vhodnou motivací posilujeme kladný 
vztah k cizímu jazyku 

- předkládáme žákům dostatečně 
spolehlivé a kvalitní informační zdroje 

- vedeme je k zvládnutí práce 
s jazykovými příručkami, 
počítačovými programy 

- používáme literární prameny  
- pracujeme pomocí rozmanitých 

aktivizačních a učivo upevňujících 
metod 

- rozvíjíme sebehodnocení a učíme žáka 
pracovat s chybou 

Kompetence k řešení problémů - vedeme žáky k aktivnímu používání  
jazykových příruček a jiných 
dosažitelných zdrojů informací 

- vytváříme modelové situace a učíme  
      žáky rychlým reakcím a  
      komunikativním dovednostem 
- praktikujeme nácvik konkrétních  

            životních situací, praktikujeme  
            „role playing“ 

- zavádíme skupinovou práci a učíme  
žáky pracovat v týmu 

Kompetence komunikativní - vedeme žáky k vnímání jazyka jako 
bohatého a mnohotvárného prostředku 
k získávání a předávání informací 

- učíme je automatizovat schopnosti 
vyjádření běžných potřeb, názorů a 
prožitků 

- umožňujeme žákům poznávat různé 
druhy textů jak v rovině tištěného 
textu tak v podobě audio a video 
záznamů 

- umožňujeme zpětnou vazbu – 
používáme diktafon a následný 
poslech 

- organizujeme pro žáky různé typy 
konverzačních soutěží 

- motivujeme žáky k praktickému 
užívání jazyka v soukromém životě 

Kompetence sociální a personální - pomáháme žákům získávat 
sebedůvěru při vystupování na 
veřejnosti 

- organizujeme práci ve skupinách a 
v týmu 

- vytváříme pozitivní atmosféru v 
kolektivu 

Kompetence občanské - učíme žáky chápat jazyk jako 
svébytný jev, v němž se odráží 



historický a kulturní vývoj národa 
- rozvíjíme pozitivní přístup k jazyku 
- poskytujeme informace o reáliích 
- respektujeme národnostní a kulturní 

rozdíly 
Kompetence pracovní - motivujeme žáky k práci s časopisy, 

tiskem a literárními texty 
- vytváříme dostatek prostoru pro 

vlastní kreativitu a individuální přístup 
k nadstandartním formám práce 

- vedeme žáky k rozvíjení estetického a 
emocionálního vnímání při práci s 
texty 

 



 
 

 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět : 
Anglický jazyk 

Ročník : 
2. 

 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Rozumí jednoduchému 
vyslechnutému sdělení 

-pozdravy 
-pokyny 
-počítání 

 

Dovede imitovat a dodržovat 
rytmické a intonační vzorce 

-říkanky, písničky  

Osvojí si základní slovní 
zásobu z tématických celků 

-barvy, čísla 
-rodina, škola, části těla 
-zvířata, jídlo, oblečení 

 

Fixuje si pozitivní vztah 
k výuce a motivuje se pro 
příští práci 

-hry 
-různorodé jazykové úkoly 

 



 
 

Oblast : 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět : 
Anglický jazyk 

Ročník : 
3. 

 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

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

-pozdravy a rozloučení, představování 
se, vyjádření souhlasu a nesouhlasu 

 

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

-žáci si osvojí a umí používat základní 
slovní zásobu 
-tematické okruhy: barvy, čísla, 
rodina, části těla, jídlo, oblékání, dny 
v týdnu 

 

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

-zvuková podoba jazyka,  
-abeceda 
-základní výslovnostní návyky 
(melodie, rytmus) 
 

 

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

-grafická podoba jazyka  
-základní slovní zásoba 
 

 

Přiřadí mluvenou a psanou 
podobu téhož slova či 
slovního spojení 

-zvuková a grafická podoba jazyka, 
fonetické znaky (pasivně) 
-vztah mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov 

 

Píše slova a krátké texty na 
základě textové a vizuální 
předlohy 

-základní slovní zásoba  
 

 

 



 

 
 

Oblast : 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět : 
       Anglický jazyk 

Ročník : 
4. 

 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Rozumí jednoduchým 
pokynům a otázkám učitele, 
které jsou sdělovány pomalu a 
pečlivou výslovností 

-imperativ (základní slovesa) 
-otázky 

 

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

-angličtina kolem nás 
-žáci si osvojí a umí používat základní 
slovní zásobu (rodina, domov, škola, 
volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo, 
oblékání, nákupy, zvířata, příroda, 
počasí)  

 

Odpovídá na jednoduché 
otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších 
osvojovaných témat 

-základní výslovnostní návyky 
-základní slovní zásoba 
v komunikačních situacích 

 

Sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se 
jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

-základní výslovnostní návyky 
-základní slovní zásoba 
v komunikačních situacích 

 

Vyhledá potřebnou informaci 
v jednoduchém textu, který se 
vztahuje k osvojovaným 
tématům 

-žák umí používat základní slovní 
zásobu 
-otázky typu: true x false 

 

Používá vlastní slovník 
(vocabulary) 

-grafická podoba jazyka 
-fonetické znaky 

 

Vyplní osobní údaje do 
formuláře 

-základní číslovky,barvy, jména, 
záliby 

 

Napíše krátký text s použitím 
jednoduchých vět a slovních 
spojení o sobě, rodině a 
činnostech z oblasti svých 
zájmů 

-jednotné a množné číslo 
-osobní, přivlastňovací zájmena 
-předložky místa (polohy předmětů) 
-jednoduchá sdělení 
-popis osoby 

 

Aktivně se zapojí do 
jednoduché konverzace. 

-žáci si osvojí a umí používat základní 
slovní zásobu v komunikačních 
situacích probíraných tematických 
okruhů 

 



Oblast : 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět : 
Anglický jazyk 

Ročník : 
5. 

 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Rozumí jednoduchým 
pokynům a otázkám učitele, 
které jsou sdělovány pomalu a 
pečlivou výslovností 

-základní vazby, fráze 
 

 

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

-tematické okruhy: domov, rodina, 
škola, volný čas, povolání, lidské tělo, 
jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, 
dopravní prostředky, kalendářní rok 
(svátky, roční období, měsíce, dny 
v týdnu, hodiny) zvířata, příroda, 
počasí 

 

Rozumí jednoduchému 
poslechovému textu, pokud je 
pronášen pomalu a zřetelně a 
má k dispozici vizuální oporu 

-zvuková podoba jazyka 
(melodie, rytmus, linking) 
-základní výslovnostní návyky 

 

Zapojí se do jednoduchých 
rozhovorů 

-použití slovní zásoby 
v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů (jsou 
tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 
-zákl. výslovnostní návyky 

 

Sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se 
jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

-základní výslovnostní návyky 
-základní slovní zásoba 
v komunikačních situacích 

 

Odpovídá na jednoduché 
otázky týkající se  jeho 
samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších 
osvojovaných témat 

-základní výslovnostní návyky 
-základní slovní zásoba 
v komunikačních situacích 

 

Rozumí jednoduchým 
krátkým textům z běžného 
života, zejména pokud má 
k dispozici vizuální oporu 

-grafická podoba jazyka 
-práce se slovníkem 
-základní vazby 
-základní gramatické struktury a typy 
vět 

 

Vyhledá potřebnou informaci 
v jednoduchém textu, který se 
vztahuje k osvojovaným 
tématům 

-otázky typu: Are/Is  …? 
                     Can     …? 
                     Do/Does ..? 
                     Have/Has ..got..? 

 

Obměňuje krátké texty se 
zachováním smyslu textu. 

-slovní zásoba  

Napíše krátký text s použitím 
jednoduchých vět a slovních 
spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech 
z oblasti svých zájmů a 
každodenního života 

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

 

Vyplní osobní údaje do 
formuláře 

  



 
Oblast: 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Anglický jazyk 

Ročník: 
6. 

 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Rozumí informacím 
v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně. 
Rozumí obsahu jednoduché a 
zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, 
který se týká osvojovaných 
témat 
Zeptá se na základní 
informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních 
i neformálních situacích 
Mluví o své rodině, 
kamarádech škole, volném 
čase a dalších osvojovaných 
tématech 
Vypráví jednoduchý příběh či 
událost, popíše osoby, místa a 
věci ze svého každodenního 
života 
Vyhledá požadované 
informace v jednoduchých 
každodenních autentických 
materiálech 
Rozumí krátkým a 
jednoduchým textům, vyhledá 
v nich požadované informace 
Vyplní základní údaje o sobě 
ve formuláři 
Napíše jednoduché věty 
týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 
Reaguje na jednoduché 
písemné sdělení 
Rozvíjení dostatečně 
srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem 
prvky fonologického systému 
jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání 
pravopisu slov osvojené 
slovní zásoby 
Rozvíjení dostačující slovní 
zásoby k ústní i písemné 

 
 
Základní personální údaje 
- pozdravy, jméno, adresa 
- fyzický popis, oblečení 
- barvy a čísla 
Přítomné časy  
( prostý, průběhový) 
- rodina, měsíce, počasí 
- nakupování 
- domov, bydlení, rodina, škola, volný 
čas, sport 
 
Přídavná jména a předmětová 
zájmena - mazlíčci 
 
 
 
Přítomný čas prostý 
nemoci, u lékaře, u zubaře 
Péče o zdraví 
 
 
 
Práce s časopisy, audiovizuální 
technikou 

 



komunikaci vztahující se 
k probíraným okruhům a 
komunikačním situacím, 
práce se slovníkem. 
Rozvíjení používání 
gramatických jevů k realizaci 
komunikačního záměru žáka 
(jsou tolerovány elementární 
chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění) 
 
   

 

   
   
   
 



 
Oblast: 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Anglický jazyk 

Ročník: 
7. 

 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Rozumí informacím 
v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně. 
Rozumí obsahu jednoduché a 
zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, který 
se týká osvojovaných témat 
Zeptá se na základní informace 
a adekvátně reaguje v běžných 
formálních i neformálních 
situacích 
Mluví o své rodině, 
kamarádech škole, volném 
čase a dalších osvojovaných 
tématech 
Vypráví jednoduchý příběh či 
událost, popíše osoby, místa a 
věci ze svého každodenního 
života 
Vyhledá požadované 
informace v jednoduchých 
každodenních autentických 
materiálech 
Rozumí krátkým a 
jednoduchým textům, vyhledá 
v nich požadované informace 
Vyplní základní údaje o sobě 
ve formuláři 
Napíše jednoduché věty 
týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 
Reaguje na jednoduché 
písemné sdělení 
Rozvíjení dostatečně 
srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem 
prvky fonologického systému 
jazyka, slovní a větný přízvuk, 
intonace, ovládání pravopisu 
slov osvojené slovní zásoby. 
Rozvíjení dostačující slovní 
zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se 
k probíraným okruhům a 

Minulý čas prostý, ago, 
události v životě 
 
 
Rodina, domov 
 
 
Jídlo – stravovací návyky, 
počitatelná a nepočitatelná 
substantiva 
 
 
Like + going to 
Sport 
 
 
Přídavná jména, stupňování 
Příroda a město 
 
 
Příslovce 
Společnost a její problémy 
 
 
Kultura 
 
 
Minulý čas prostý a 
průběhový 
-pocity a nálady 
 
 
 
 
Práce s časopisy a 
audiovizuální technikou 

EGS 
   - Evropa a svět nás zajímá 



komunikačním situacím. Práce 
se slovníkem Rozvíjení 
používání gramatických jevů 
k realizaci komunikačního 
záměru žáka (jsou tolerovány 
elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a 
porozumění 
 
 



 
Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 

Anglický jazyk 

Ročník: 

8. 

 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Rozumí informacím 
v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně. 
Rozumí obsahu jednoduché a 
zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, 
který se týká osvojovaných 
témat 
Zeptá se na základní 
informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních 
i neformálních situacích 
Mluví o své rodině, 
kamarádech škole, volném 
čase a dalších osvojovaných 
tématech 
Vypráví jednoduchý příběh či 
událost, popíše osoby, místa a 
věci ze svého každodenního 
života 
Vyhledá požadované 
informace v jednoduchých 
každodenních autentických 
materiálech 
Rozumí krátkým a 
jednoduchým textům, vyhledá 
v nich požadované informace 
Vyplní základní údaje o sobě 
ve formuláři 
Napíše jednoduché věty 
týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 
Reaguje na jednoduché 
písemné sdělení 
Rozvíjení dostatečně 
srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem 
prvky fonologického systému 
jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání 
pravopisu slov osvojené 
slovní zásoby. Rozvíjení 
dostačující slovní zásoby 
k ústní i písemné komunikaci 
vztahující se k probíraným 

 Budoucí časy 
- going to 
- will 
 
 
 
Minulé časy – prostý, 
průběhový 
 
 
 
London – předložky místa 
Reálie zemí 
Vysvětlování cesty 
 
 
 
 
Předpřítomný čas- moderní 
technologie a média 
 
 
 
 
 
Složeniny se some, any, 
every, no 
 
 
 
 
 
 
 
Práce s časopisy a 
audiovizuální technikou 

 



okruhům a komunikačním 
situacím. Práce se slovníkem 
Rozvíjení používání 
gramatických jevů k realizaci 
komunikačního záměru žáka 
(jsou tolerovány elementární 
chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění 
 
 



 
Oblast: 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Anglický jazyk 

Ročník: 
9. 

 
Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

Rozumí informacím 
v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně. 
Rozumí obsahu jednoduché a 
zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, 
který se týká osvojovaných 
témat 
Zeptá se na základní 
informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních 
i neformálních situacích 
Mluví o své rodině, 
kamarádech škole, volném 
čase a dalších osvojovaných 
tématech 
Vypráví jednoduchý příběh či 
událost, popíše osoby, místa a 
věci ze svého každodenního 
života 
Vyhledá požadované 
informace v jednoduchých 
každodenních autentických 
materiálech 
Rozumí krátkým a 
jednoduchým textům, vyhledá 
v nich požadované informace 
Vyplní základní údaje o sobě 
ve formuláři 
Napíše jednoduché věty 
týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 
Reaguje na jednoduché 
písemné sdělení 
Rozvíjení dostatečně 
srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem 
prvky fonologického systému 
jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání 
pravopisu slov osvojené 
slovní zásoby. Rozvíjení 
dostačující slovní zásoby 
k ústní i písemné komunikaci 

Opakování základních 
gramatických časů 
Volba povolání 
 
 
Used to 
- móda a životní styl, nákupy 
 
Trpný rod 
Společnost a její problémy 
 
Nepravidelná slovesa 
 
 
Podmínkové věty 
 
 
 
 
Práce s časopisy a 
audiovizuální technikou 

 



vztahující se k probíraným 
okruhům a komunikačním 
situacím. Práce se slovníkem 
Rozvíjení používání 
gramatických jevů k realizaci 
komunikačního záměru žáka 
(jsou tolerovány elementární 
chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění 
 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor: Cizí jazyk 

Vyučovací předmět:  Německý jazyk 
 
 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
Vyučovací předmět NĚMECKÝ JAZYK se vyučuje  v 6. Až 9.ročniku. Hodinová dotace je celkem 6 
hodin. Jedná se o druhý cizí jazyk. Hlavní důraz bude kladen na rozvoj komunikačních dovednosti. 
Cílem je vybavit žáky takovými jazykovými dovednostmi a schopnostmi, které jim umožní 
základní komunikaci s lidmi z německy mluvícího prostředí. 
Pozornost se věnuje osvojení zvukové podoby německého jazyka, zvládnutí grafické podoby 
jazyka, seznámení s některými typickými jevy života a kultury německy mluvících oblastí. 
Žáci se naučí osvojit a upevnit zvukovou podobu německého jazyka a rozvíjet základní 
řečové dovednosti, tzn. naučit se porozumět krátkému sdělení, jednoduše se ústně nebo 
písemně vyjádřit. 
V hodinách se pracuje s autentickými materiály různého druhu (zvukovými i tištěnými), které 
napomáhají k zatraktivnění vyučovacího procesu. 
Správná výslovnost je upevňována za pomoci audio- a CD-nahrávek s hlasy rodilých 
mluvčích s rozdílnými hlasy. 
Písemný projev je upevňován zařazováním pravopisných cvičení i úkoly směřujícími ke 
kreativnímu psaní. 
Nezbytným pomocníkem ve výuce německého jazyka je i počítač. Počítačové výukové 
programy nabízí řadu možností, jak procvičovat slovní zásobu, gramatiku i pravopis. 
 
Odstraňování jazykových bariér přispívá ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, 
tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života 
lidí v jiných zemích i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného 
mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních 
projektech. 
Při práci je uplatňován individuální přístup, žáci mimořádně nadaní jsou vedeni k účasti v soutěžích i 
rozšiřování učiva. 
 



 

Klíčové kompetence a postupy k jejich uplatnění 

 

Klíčová kompetence Postupy k jejímu naplnění 
-  

Kompetence k učení - vhodnou motivací posilujeme kladný 
vztah k cizímu jazyku 

- předkládáme žákům dostatečně 
spolehlivé a kvalitní informační zdroje 

- vedeme je k zvládnutí práce 
s jazykovými příručkami, 
počítačovými programy 

- používáme literární prameny  
- pracujeme pomocí rozmanitých 

aktivizačních a učivo upevňujících 
metod 

- rozvíjíme sebehodnocení a učíme žáka 
pracovat s chybou 

Kompetence k řešení problémů - vedeme žáky k aktivnímu používání  
jazykových příruček a jiných 
dosažitelných zdrojů informací 

- vytváříme modelové situace a učíme  
      žáky rychlým reakcím a  
      komunikativním dovednostem 
- praktikujeme nácvik konkrétních  

            životních situací, praktikujeme  
            „role playing“ 

- zavádíme skupinovou práci a učíme  
žáky pracovat v týmu 

Kompetence komunikativní - vedeme žáky k vnímání jazyka jako 
bohatého a mnohotvárného prostředku 
k získávání a předávání informací 

- učíme je automatizovat schopnosti 
vyjádření běžných potřeb, názorů a 
prožitků 

- umožňujeme žákům poznávat různé 
druhy textů jak v rovině tištěného 
textu tak v podobě audio a video 
záznamů 

- umožňujeme zpětnou vazbu – 
používáme diktafon a následný 
poslech 

- organizujeme pro žáky různé typy 
konverzačních soutěží 

- motivujeme žáky k praktickému 
užívání jazyka v soukromém životě 

Kompetence sociální a personální - pomáháme žákům získávat 
sebedůvěru při vystupování na 
veřejnosti 

- organizujeme práci ve skupinách a 
v týmu 

- vytváříme pozitivní atmosféru v 
kolektivu 

Kompetence občanské - učíme žáky chápat jazyk jako 
svébytný jev, v němž se odráží 



historický a kulturní vývoj národa 
- rozvíjíme pozitivní přístup k jazyku 
- poskytujeme informace o reáliích 
- respektujeme národnostní a kulturní 

rozdíly 
Kompetence pracovní - motivujeme žáky k práci s časopisy, 

tiskem a literárními texty 
- vytváříme dostatek prostoru pro 

vlastní kreativitu a individuální přístup 
k nadstandartním formám práce 

- vedeme žáky k rozvíjení estetického a 
emocionálního vnímání při práci s 
texty 

 



Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět: 
Německý jazyk 

Ročník: 
6.-9. 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
Poslech s porozuměním   
Rozumí jednoduchým 
pokynům a otázkám učitele, 
které jsou pronášeny pomalu 
a s pečlivou výslovností a 
reaguje na ně 

Otázky zjišťovací (ja/nein) 
Slovosled W-otázek 
Slovosled věty oznamovací 
Příkaz 
Určitý člen der, die, das 
Neurčitý člen ein, eine 
Barvy 
Německá dívčí, chlapecká a 
zvířecí jména 
Pozdravy v německy 
mluvících zemích 

 

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

Čísla 
Abeceda 
Sloveso haben 
Sloveso sein 
Jazykolamy 

 

Rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech 
týkajících se každodenních 
témat 

Dopravní prostředky 
Obec 
Množné číslo vybraných 
podstatných jmen 
Předložka um v časových 
údajích 
 

 

Mluvení   

Žák se zapojí do 
jednoduchých rozhovorů 

Představení členů rodiny 
Vyprávění o zájmech 
Tykání, vykání 
Pozdravy, rozloučení 
Základní výslovnostní 
návyky 
Vazba „ich mochte“ 
4. pád podstatných jmen se 
členem určitým a neurčitým 

 

Sdělí jednoduchým 
způsobem základní 
informace týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších 
osvojovaných témat 

Domov, rodina 
Škola 
Volný čas 
Jednoduchý popis zvířat, 
osob, věcí 
Přídavné jméno v přísudku 
Časování pravidelných 
sloves 
Časování vybraných 
nepravidelných sloves 
Přivlastňovací zájmena mein, 
dein 

 

Odpovídá na jednoduché 
otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, 

Číslovky 
Kalendářní rok-hodiny, dny, 
měsíce, roční období 

 



 

Čtení s porozuměním   

Rozumí jednoduchým 
informačním nápisům a 
orientačním pokynům 

Mezinárodní slova 
Předložka nach /in 
Sloveso fahren 

 

Rozumí slovům a 
jednoduchým větám, která se 
vztahují k běžným tématům 

Povolání 
Lidské tělo 
Zdraví 
Jídlo 
Oblékání 
Nákupy 

 

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

Reálie německy mluvících 
zemí, lidé a země, německá 
města a osobnosti 
Příroda 
Počasí 
Zvířata 
Rozkazovací způsob 
Předložka am/im/um 
v časových údajích 
 

 

Psaní   

Vyplní základní informace o 
sobě ve formuláři 

Práce se slovníkem 
Zápor nicht 

 

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

Základní gramatické 
struktury a typy vět (věta 
jednoduchá, tvoření otázky a 
záporu, pořádek slov ve 
větě) 
Pozvánka na oslavu 
Pozdrav z dovolené 
Sloveso fahren 
 

 

Stručně reaguje na 
jednoduché písemné sdělení 

Dopis, odpověď na dopis 
e-mail 
chatování 

 

 

volného času a podobné 
otázky pokládá 

Užití kein ve větě 
Nepřímý pořádek slov 
v oznamovací větě 



          

             Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace 

             Vzdělávací obor : Matematika a její aplikace 

             Vyučovací předmět : Matematika 

 
            Charakteristika vyučovacího předmětu 
              Vyučovací předmět matematika patří do vyučovací oblasti MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 

Je vyučován ve všech ročnících 1.a 2. stupně. V 1. ročníku jsou vyučovány 4 vyučovací hodiny  
týdně, ve 2. až 5. ročníku 5 hodin týdně ( 4 hodiny + 1 hodina disponobilní dotace ) . V 6. až 9. 
ročníku 5 hodin týdně (v 6.-8. ročníku po 1 hodině disponobilní dotace  a v 9.roč. 2 hodiny 
disponibilní dotace). 

  Poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě a vytváří    
  předpoklady pro úspěšné uplatnění ve většině oborů profesionální přípravy. Poznatky a dovednosti 

získané v matematice jsou předpokladem k poznávání přírodovědných oborů, ekonomiky,     
  techniky a využití počítačů. 

              Výuka probíhá většinou v kmenových třídách. Některá témata lze realizovat formou projektů 
              nebo počítačových výukových programů. Metody práce v předmětu jsou zaměřeny především 
              na samostatnou práci žáků, na řešení problémů, na práci ve skupinách, sebekontrolu, didaktické  
              hry, počtářské soutěže, s důrazem na činnostní charakter učení. Žáci se účastní soutěží pořádaných 

naší školou i soutěží okresních ( Klokánek, matematické olympiády, Pythagoriáda ). 
     Do matematiky je na 2.stupni  zařazeno průřezové téma OSV. 



 
 
   Klíčové kompetence a postupy k jejich naplnění 

 

 
          Klíčová kompetence 

 

              Postupy k jejímu naplnění 

 

Kompetence k učení 

 

     -     vedeme žáky k samostatnosti a      
            spolupráci 
     -     podporujeme jejich tvořivost 
     -     vhodnou motivací posilujeme kladný      
           vztah žáků k učení 
     -     vedeme žáky i rodiče, že známka není  
           nejdůležitější, mnohem větší cenu mají  
           dovednosti a znalosti 

- podporujeme aktivitu 
- nepředkládáme žákům hotové 

poznatky,vedeme je k přemýšlení    
- učíme žáky experimentovat, pozorovat, 

srovnávat i vyvozovat závěry 
- hodnotíme individuální posun žáka, 

povzbuzujeme, používáme pozitivní 
hodnocení 

- rozvíjíme sebehodnocení, učíme práci  
s chybou 

- vytváříme u žáků zásoby matematic-    
       kých nástrojů (početních operací, 
       algoritmů, metod řešení úloh), které  
       žák efektivně využívá při řešení úkolů 

            vycházejících z reálného života a praxe         
Kompetence k řešení problémů 

 

- zadáváme problémové úlohy a učíme žá-ky, 
že nemusí existovat pouze jediná cesta 

- využíváme metod projektového vyučování 
- používáme skupinovou práci a vedeme   
       žáky k týmovému řešení problémů 
- učíme žáky hledat informace, využívat    
       moderní techniky, požádat o pomoc při   

            řešení problémů 
- nabízíme žákům dostatek úloh a příkladů,  
      vycházejících z reálného života 
- učit žáky nalézat a objevovat různé  
      varianty řešení úloh 

Kompetence komunikativní 

 

     -     učíme žáky diskutovat i naslouchat 
     -     při projektovém vyučování je učíme  
            prezentovat své výsledky 

Kompetence sociální a personální 

 

- snažíme se, aby klima ve škole i v třídních  
       kolektivech bylo pozitivní 
- používáme skupinovou práci i vzájemnou  
       pomoc žáků 

     -     vedeme žáky k toleranci 
Kompetence občanské 

 

     -     vedeme žáky k odpovědnosti  
     -     učíme je respektovat druhé ( integrovaní  
            žáci ) 

Kompetence pracovní 

 

     -     podporujeme tvořivost a nápaditost 
     -     nabízíme další činnosti, práci s různými  
            materiály ( modelování, výroba těles ) 

- vedeme žáky k dodržování pravidel  
       bezpečnosti a hygieny  



 
 

          Oblast: 

Matematika a její 

aplikace 

         Předmět: 

    Matematika 

      Ročník: 

1. 

 

Očekávané výstupy 

   

       Učivo 

 

Průřezová témata 

Používá přirozená čísla 
k modelování reálných situací, 
počítá předměty v daném 
souboru, vytváří soubory 
s daným počtem prvků. 
 

- číselná řada 0 až 20 
- vztahy menší, větší, rovno 
- číslice 
 
 

 

Čte, zapisuje a porovnává 
přirozená čísla v oboru do 20, 
užívá a zapisuje vztah 
rovnosti a nerovnosti. 
 

- znaménka  >, <, =, +, - 
 

 

Zobrazí číslo na číselné ose. 
 

- číselná osa, zobrazení čísla  

Provádí zpaměti jednoduché 
početní operace s 
přirozenými čísly. 

- součet čísel do 20 bez       
  přechodu přes desítku 
- rozdíl čísel do 20 bez  
  přechodu přes desítku 
 

 

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých 
aplikuje a modeluje osvojené 
početní operace. 
 

- jednoduché slovní úlohy  

Doplňuje tabulky, schémata, 
posloupnosti čísel. 
 

- znázornění výpočtu 
- číselná řada 

 

Rozezná a pojmenuje základní  
rovinné útvary a jednoduchá 
tělesa; nachází v realitě jejich 
prezentaci. 
 

- rovinné obrazce: trojúhelník, 
  čtverec, obdélník, kruh 
- tělesa: krychle, kvádr, válec,  
  koule 

 

 



 
 

          Oblast: 

Matematika a její 

aplikace 

         Předmět: 

    Matematika 

      Ročník: 

2. 

 

Očekávané výstupy 

   

       Učivo 

 

Průřezová témata 
Používá přirozená čísla 
k modelování reálných situací, 
počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem 
prvků. 
 

- číselná řada 0 až 100 
 
 
 
 

 

Čte, zapisuje a porovnává přirozená 
čísla v oboru do 100, užívá a 
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti. 
 

- porovnávání čísel 
- řešení a vytváření slovních                    
  úloh na porovnávání čísel 
- počítání po desítkách, po   
  jedné v oboru do 100 
 

 

Zobrazí číslo na číselné ose. 
 

- číselná osa,  zobrazení čísla  

Provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly. 

- sčítání a odčítání     
  s přechodem  přes desítku 
- sčítání a odčítání násobků   
  deseti 
- sčítání a odčítání v oboru do  
   sta 
- závorky 
- násobení jako opakované  
  sčítání 
- násobky 
- násobilky 2, 3, 4, 5 
- dělení v oboru těchto  
   násobilek 

 

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých 
aplikuje a modeluje osvojené 
početní operace. 
 

- slovní úlohy  

Orientuje se v čase. - čtení údajů na hodinách 
 

 

Popisuje jednoduché závislosti 
z praktického života. 

- závislost různých činností na   
  čase během dne 

 

Doplňuje tabulky, schémata, 
posloupnosti čísel. 
 

- znázornění výpočtu 
- číselná řada 

 

 



 
 

          Oblast: 

Matematika a její 

aplikace 

         Předmět: 

    Matematika 

      Ročník: 

3. 

 

Očekávané výstupy 

   

       Učivo 

 

Průřezová témata 
Čte, zapisuje a porovnává 
přirozená čísla v oboru do 1000, 
užívá a zapisuje vztah rovnosti a 
nerovnosti. 
 

- porovnávání čísel  
- čtení a zápisy trojciferných              
   čísel 
- číselná řada 

 

Zobrazí číslo na číselné ose. 
 

- znázornění trojciferných čísel  
   na číselné ose 
 

 

Provádí zpaměti jednoduché 
početní operace s 
přirozenými čísly. 

- součet a rozdíl čísel    
- násobilky 6, 7, 8, 9 
- dělení v oboru těchto  
   násobilek 
- násobení deseti 
- násobení a dělení  
  dvojciferných čísel  
  jednociferným 
- dělení se zbytkem 
- součin, podíl, zbytek 
- užití závorek 
- úlohy se dvěma různými 
  početními výkony 
 

 

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých 
aplikuje a modeluje osvojené 
početní operace. 
 

- slovní úlohy  

Provádí písemné početní operace 
v oboru do 1000. 

- písemné algoritmy sčítání a  
  odčítání dvou trojciferných  
  čísel 
 

 

Zaokrouhluje přirozená čísla, 
provádí odhady a kontroluje 
výsledky početních operací 
v oboru přirozených čísel. 
 

- zaokrouhlování čísel na   
  stovky a desítky 
- odhad a kontrola výsledku 

 

Orientuje se v čase, provádí 
jednoduché převody jednotek 
času. 

- jednotky času hodina,  
   minuta, sekunda 
- převádění jednotek času 
 

 

Popisuje jednoduché závislosti 
z praktického života. 
 

- závislosti a jejich vlastnost 
   

 

Porovnává velikosti útvarů, měří 
a odhaduje délku úsečky. 

- lomená čára 
- přímka, polopřímka 
- úsečka 

 

Rozezná a modeluje jednoduché 
souměrné útvary v rovině. 

- čtverec 
- kruh 
- obdélník 

 



 
 

          Oblast: 

Matematika a její 

 

         Předmět: 

    Matematika 

      Ročník: 

4. 

 

Očekávané výstupy 
   aplikace 
       Učivo 

 

Průřezová témata 
Čte, zapisuje a porovnává přirozená 
čísla v oboru do 1000000, užívá a 
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti. 
 

- posloupnost přirozených čísel    
  do 1 000000 
- porovnávání čísel  
- čtení a zápisy čísel desítkové    
   soustavě                  
    

 

Zobrazí číslo na číselné ose. 
 

- znázornění čísel v daném   
  oboru na číselné ose 
 

 

Využívá při pamětném i písemném 
počítání komutativnost a 
asociativnost sčítání a násobení. 
 

- vlastnosti početních operací     
  s přirozenými čísly 
 

 

Provádí písemné početní operace 
v oboru přirozených čísel do 
1 000000. 
 

- sčítání a odčítání čísel 
- násobení trojciferných čísel    
  jednociferným a   
  dvojciferným činitelem 
- dělení jednociferným   
  dělitelem 
 

 

Zaokrouhluje přirozená čísla, 
provádí odhady a kontroluje 
výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel. 

- zaokrouhlování čísel v daném   
  oboru 
- odhad a kontrola výsledku 

 

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých 
aplikuje a modeluje osvojené 
početní operace. 

- úlohy v daném oboru  
  přirozených čísel 
 

 

Popisuje jednoduché závislosti 
z praktického života. 
 

- jednoduché zlomky, vztah    
  celek a část 
- grafy, tabulky 

 

Narýsuje a znázorní základní 
rovinné útvary, užívá jednoduché 
konstrukce. 
 

- čtverec, obdélník,  
  trojúhelník, kružnice 

 

Sčítá a odčítá graficky úsečky,určí 
délku lomené čáry, obvod 
mnohoúhelníku sečtením délek jeho 
stran. 

- úsečky – součet, rozdíl 
- obvod mnohoúhelníku 

 

Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a 
popíše rovinný útvar polopřímku a 
jednoduchá tělesa. 
 

- polopřímka 
- tělesa – kvádr, krychle,  
  jehlan, koule, kužel, válec 

 

Sestrojí rovnoběžky a kolmice. - vzájemná poloha dvou  
  přímek v rovině  
- kolmice, kolmost 
- rýsování rovnoběžek 
- různoběžky, průsečík 
 

 

Rozpozná a znázorní ve čtvercové 
síti jednoduché osově souměrné 
útvary a určí osu souměrnosti útvaru 
překládáním papíru. 
 

- souměrnost, osová  
  souměrnost, souměrné tvary 
- osa a střed úsečky 
 

 

Určí obsah obrazce pomocí 
čtvercové sítě a užívá základní 
jednotky obsahu 

- čtvercová síť 
- mm2, cm2, dm2 

 



 

          Oblast: 
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aplikace 

         Předmět: 
    Matematika 

      Ročník: 
5. 

 

Očekávané výstupy 

   

       Učivo 
 

Průřezová témata 
Čte, zapisuje a porovnává přirozená 
čísla v oboru přes 1000000. 
 

- posloupnost přirozených čísel    
  přes 1 000000 
- porovnávání čísel  
    

 

Využívá při pamětném i písemném 
počítání komutativnost a 
asociativnost sčítání a násobení. 
 

- vlastnosti početních operací     
  s přirozenými čísly 
- sčítání, odčítání 
- násobení, dělení v daném  
  oboru 

 

Provádí písemné početní operace 
v oboru přirozených čísel nad 
1 000000. 
 

- písemné algoritmy početních  
  výkonů 
- písemné násobení  
  víceciferným činitelem    
- písemné dělení  
  jednociferným a   
  dvojciferným  
  dělitelem 
 

 

Zaokrouhluje přirozená čísla, 
provádí odhady a kontroluje 
výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel. 
 

- zaokrouhlování čísel v daném   
  oboru 
- odhad a kontrola výsledku 

 

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých 
aplikuje a modeluje osvojené 
početní operace. 

- úlohy v daném oboru  
  přirozených čísel 
 

 

Modeluje a určí část celku, používá 
zápis ve formě zlomku. 
Zlomky se stejným základem 
v oboru kladných čísel porovná, 
sčítá a odčítá 

Zlomky: 
- porovnávání  
- sčítání  
- odčítání  

 

Čte zápis desetinného čísla, zná 
jejich zápis, vyznačí je na číselné 
ose a provádí s nimi základní 
početní operace. 
 

Desetinná čísla: 
- zápis, čtení 
- porovnávání 
- sčítání a odčítání  
- orientace na číselné ose 
- zaokrouhlování  
- pamětní počítání 
 

 

Porozumí významu znaku „-„ pro 
zápis celého záporného čísla a toto 
číslo vyznačí na číselné ose 

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

 

Vyhledává, sbírá a třídí data. - závislosti a jejich vlastnosti 
 

 

Čte a sestavuje jednoduché tabulky 
a diagramy. 
 

- diagramy, grafy, tabulky,  
   jízdní řády  

 

Narýsuje a znázorní základní 
rovinné útvary, užívá jednoduché 
konstrukce. 

- čtverec, obdélník 
- trojúhelník, strany, vrchol 
- kružnice 

 

Řeší jednoduché praktické slovní 
úlohy a problémy, jejichž řešení je 
nezávislé na postupech a 
algoritmech školské matematiky 

- finanční matematika 
- prostorová představivost 

 



 

 

         Oblast : 

Matematika a její aplikace 
        Předmět : 

    Matematika 
           Ročník  : 

              6. 

 

Očekávané výstupy 

 

         Učivo 
 

Průřezová témata 

- užívá různé způsoby 
kvantitativního vyjádření 
vztahu celek- část 

- analyzuje a řeší jednoduché 
problémy, modeluje konkrétní 
situace  

- zaokrouhluje a provádí odhady 
s danou přesností 

Desetinná čísla 
- rozšíření pojmu desetinné 

číslo 
- násobení, dělení 
- využití v příkladech 

z praxe 
- aritmetický průměr 

 

- modeluje a řeší situace 
s využitím dělitelnosti v oboru 
přirozených čísel 

 

Znaky dělitelnosti 
- prvočísla 
- nejmenší společný 

násobek  
- největší společný dělitel 

  

-  užívá různé způsoby 
kvantitativního vyjádření 
vztahu celek- část 

 

Zlomky 
- rozšiřování, krácení, 

porovnávání 
- početní operace se 

zlomky 

 

- určuje velikost úhlu měřením 
a výpočtem 

- využívá potřebnou 
matematickou symboliku 

Úhel 
- typy úhlů 
- velikost úhlu a její 

měření 
- osa úhlu 

 

- charakterizuje a třídí základní 
rovinné útvary 

- odhaduje a vypočítává obsah a 
obvod základních rovinných 
útvarů 

- načrtne a sestrojí rovinné 
útvary 

- využívá potřebnou 
matematickou symboliku 

Čtverec, obdélník a trojúhelník 
- typy trojúhelníků 
- trojúhelníková nerovnost 
- výška, těžnice, střední 

příčka, vepsaná a opsaná 
kružnice 

- obvody a obsahy 
- konstrukce 
- pravoúhlá soustava 

souřadnic 

 

- užívá k argumentaci a při 
výpočtech věty o shodnosti 

- načrtne a sestrojí obraz 
rovinného útvaru ve středové a 
osové souměrnosti, určí osově 
a středově souměrný útvar 

Shodnost geom.útvarů 
- středová souměrnost 
-  osová souměrnost 
-  věty o shodnosti 

 

 

- určuje a charakterizuje 
základní prostorové útvary, 
analyzuje jejich vlastnosti 

- odhaduje a vypočítává objem 
a povrch těles 

- načrtne a sestrojí sítě 
základních těles a obraz těles 
v rovině 

Krychle, kvádr 
- povrch a objem 
- síť krychle a kvádru 
- jednotky povrchu a 

objemu 
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             7. 

 

Očekávané výstupy 

 

         Učivo 
 

Průřezová témata 

- užívá různé způsoby 
kvantitativního vyjádření vztahu 
celek- část 

- analyzuje a řeší jednoduché 
problémy , modeluje konkrétní 
situace, využívá aparát v oboru 
celých a racionálních čísel 

Celá čísla 
- porovnávání 
- početní operace 
- racionální čísla 
 

 

- formuluje a řeší reálnou situaci 
pomocí rovnic  

 

Rovnice 
- rovnost, ekvivalentní 

úpravy 
- jednoduché slovní úlohy 

řešené rovnicí 

  

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

 

Procenta 
- základ, 1%, procentová 

část, počet procent 
- využití v příkladech z 

praxe 

 

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

Poměr, přímá a nepřímá 
úměrnost 

- poměr 
- trojčlenka 
- měřítko plánů a map 

 

- charakterizuje a třídí základní 
rovinné útvary 

- odhaduje a vypočítává obsah a 
obvod základních rovinných 
útvarů 

- načrtne a sestrojí rovinné útvary 
-  využívá potřebnou 

matematickou symboliku 

Čtyřúhelník (rovnoběžníky, 
lichoběžník ) 

- vlastnosti 
- obvod, obsah 
- konstrukce trojúhelníku 

a čtyřúhelníku 
 

 

- určuje a charakterizuje základní 
prostorové útvary, analyzuje 
jejich vlastnosti 

- odhaduje a vypočítává objem a 
povrch těles 

- načrtne a sestrojí sítě 
základních těles 

- analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického 
aparátu 

Hranoly 
- typy hranolů 
- povrch a objem 
- síť 
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           Ročník  : 

             8. 

 

Očekávané výstupy 

 

         Učivo 
 

Průřezová témata 

- užívá ve výpočtech druhou 
mocninu a odmocninu 

Mocniny 
- druhá mocnina a 

odmocnina 
- početní operace 

s mocninami 
- Pythagorova věta 
 

 

- matematizuje jednoduché 
reálné situace s využitím 
proměnných; určí hodnotu 
výrazu, sčítá a násobí 
mnohočleny, provádí rozklad 
mnohočlenu na součin pomocí 
vzorců a vytýkáním 

Výrazy 
- číselný výraz a jeho 

hodnota 
- výrazy proměnnými, 

mnohočleny 
- početní operace 

s mnohočleny  
- vzorce 

  

- formuluje a řeší reálnou situaci 
pomocí rovnic a jejich soustav 

- užívá logickou úvahu a 
kombinační úsudek při řešení 
úloh a problémů a nalézá různá 
řešení předkládaných nebo 
zkoumaných situací 

 

Rovnice 
- slovní úlohy 
- soustavy rovnic 

 

- charakterizuje a třídí základní 
rovinné útvary 

- odhaduje a vypočítává obsah a 
obvod základních rovinných 
útvarů 

- načrtne a sestrojí rovinné útvary 
-  využívá potřebnou 

matematickou symboliku 

Kruh, kružnice 
- obvod, obsah 
- tečna, sečna 
- poloha kružnic 
- Thaletova kružnice 

 

- určuje a charakterizuje základní 
prostorové útvary, analyzuje 
jejich vlastnosti 

- odhaduje a vypočítává objem a 
povrch těles 

- načrtne a sestrojí sítě 
základních těles 

- analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického 
aparátu 

Válec, jehlan,  
 

-     povrch 
-     objem 
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             9. 

 

Očekávané výstupy 

 

         Učivo 
 

Průřezová témata 

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

Lomené výrazy 
- početní operace s 

výrazy  
- složený lomený výraz 
- lineární rovnice 

s neznámou ve 
jmenovateli 

  

- využívá pojem množina všech 
bodů dané vlastnosti 
k charakteristice útvaru a 
k řešení polohových a 
nepolohových konstrukčních 
úloh 

-  využívá potřebnou 
matematickou symboliku 

- analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického 
aparátu 

- řeší úlohy na prostorovou 
představivost 

- analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického 
aparátu 

Konstrukční úlohy a podobnost 
- množiny bodů dané 

vlastnosti 
- konstrukce rovinných 

útvarů 
- osová a středová 

souměrnost 
- shodnost a podobnost 

kužel, koule 
 

-     povrch 
       -     objem 

 

- vyjádří funkční vztah tabulkou, 
rovnicí, grafem,  

- matematizuje jednoduché 
reálné situace s využitím 
funkčních vztahů 

- určuje vztah přímé a nepřímé 
úměrnosti 

Funkce 
- lineární funkce 
- kvadratická funkce 
 

 

- vyjádří funkční vztah tabulkou, 
rovnicí, grafem,  

- matematizuje jednoduché 
reálné situace s využitím 
funkčních vztahů 

- odhaduje a vypočítává objem a 
povrch těles 

- analyzuje a řeší aplikační 
geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického 
aparátu 

Goniometrické funkce 
- řešení pravoúhlého 

trojúhelníku 
- užití v praxi 
- výpočty objemů a 

povrchů těles 

 

- vyhledává, vyhodnocuje a 
zpracovává data 

- porovnává soubory dat 
- aplikuje a kombinuje poznatky 

a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích 
oblastí 

Závislosti a data 
- příklady závislostí 

z praktického života 
- diagramy 
- grafy 
- tabulky 
- logické úlohy 

OSV 
- řešené problémů a 

rozhodovací dovednosti 
 

 
 
 
 



 

 

 

Vzdělávací oblast:  Informační a komunikační technologie 

Vzdělávací obor:  Informatika 

Vyučující předmět:  Informatika 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu:  
Informatika je vyučována od 4. do 9. ročníku. Ve 4. ročníku je 1 hodina z disponibilní dotace, 

v 5. ročníku 1 hodina. Od 6. do 9. ročníku je vyučována také 1 hodina. Na druhém stupni jsou zařazeny 

3 hodiny z disponibilní dotace v 7. – 9. ročníku. 

Umožní všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti – orientovat se ve 

světě informací, tvořivě s informacemi pracovat, získat elementární dovednosti v ovládání výpočetních 

technik. Tyto dovednosti umožní aplikovat výpočetní techniku i v ostatních oblastech vzdělávání. Další 

dovednosti, převážně v programování, mohou získávat v zájmových kroužcích organizovaných školou. 

 

Průřezová témata:  MeV - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

             - Tvorba mediálních sdělení 

   OSV - Komunikace 

    



 
 

         Klíčové kompetence a postupy k jejich naplnění 
 

Klíčová kompetence 
 

Postupy k jejich naplnění 

Kompetence k učení - vedeme žáky k  osvojování  obecně užívaných  

termínů 

- učíme vyhledávat a třídit informace 

- snažíme se o samostatnou práci žáků a 

experimentování 

 

Kompetence k řešení problémů -    učíme žáky vyhledávat informace vhodné k řešení 

problému 

- vedeme žáky k využívání získaných vědomostí 

k objevování různých variant řešení 

- vedeme žáky k praktickému ověřování správnosti 

řešení 

 

Kompetence komunikativní - snažíme se, aby žáci rozuměli různým typům textů 

a záznamů 

- snažíme se, aby žáci využívali informační 

prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem  

 

Kompetence sociální a personální -vedeme žáky ke spolupráci ve skupinách 

- snažíme se, aby žáci samostatným řešením 

přiměřeně náročných úkolů dosahovali pocitu 

sebeuspokojení 

 

Kompetence občanské - vedeme žáky k uvědomování si své povinnosti a 

práva ve škole i mimo ni 

- učíme žáky chápat základní principy, na kterých 

spočívají zákony a společenské normy 

Kompetence pracovní - vedeme žáky k bezpečnému a účinnému používání 

zařízení a vybavení 

- učíme žáky dodržovat vymezená pravidla 

- vedeme žáky k dodržování pravidel hygieny a 

bezpečnosti práce 
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Očekávané výstupy 

 

         Učivo 
 

Průřezová témata 

-využívá základní standardní 

funkce počítače a jeho nejběžnější 

periferie 

 -respektuje pravidla bezpečné 

práce s hardware i software a 

postupuje poučeně v případě 

jejich závady 

- chrání data před poškozením, 

ztrátou a zneužitím 

 

Základy práce s počítačem 
- zásady bezpečnosti práce a 

prevence zdravotních rizik 

spojených s dlouhodobým 

využíváním výpočetní techniky 

-struktura, funkce a popis 

počítače a přídavných zařízení 

  jednoduchá údržba počítače, 

postupy při běžných problémech 

s hardwarem a softwarem 

 

 

-využívá základní standardní 

funkce počítače a jeho nejběžnější 

periferie 

 

- chrání data před poškozením, 

ztrátou a zneužitím 

 

Operační systémy 
-operační systémy a jejich 

základní funkce 

- základní pojmy – soubor, 

adresář, okno programu… 

 

- chrání data před poškozením, 

ztrátou a zneužitím 

-pracuje s textem a obrázkem v 

textovém a grafickém editoru 

 

Uživatelské programy 
 - seznámení s formáty souborů 

(doc, gif) 

 - základní funkce textového a 

grafického editoru 

 

 

- při vyhledávání informací na 

internetu používá jednoduché a 

vhodné cesty 

-vyhledává informace na 

portálech, v knihovnách a 

databázích 

 

Vyhledávání informací 
- základní pojmy informační 

činnosti – informace, informační 

zdroje, informační instituce 

 

- multimediální využití počítače 

- bezpečné užívání internetu 

 

 

 



 

         Oblast: 

Informační a 

komunikační technologie 

        Předmět: 

    Informatika 

           Ročník: 

5 

 

Očekávané výstupy 

 

         Učivo 
 

Průřezová témata 

-komunikuje pomocí internetu či 

jiných běžných komunikačních 

zařízení 

 

Vyhledávání informací a 
komunikace 
-společenský tok informací 

(vznik, přenos, transformace, 

zpracování, distribuce informací) 

-základní způsoby komunikace 

(e-mail, chat, telefonování) 

  metody a nástroje vyhledávání 

informací 

 

MeV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

-pracuje s textem a obrázkem v 

textovém a grafickém editoru 

 

Práce s textem 
-základní funkce textového 

editoru 
 

 

-využívá základní standardní 

funkce počítače a jeho nejběžnější 

periferie 

 

Základy programování 
-tvorba jednoduchých 

algoritmů 

 

 



 

         Oblast: 
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        Předmět: 
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           Ročník: 

6 

 

Očekávané výstupy 

 

         Učivo 
 

Průřezová témata 

-ověřuje věrohodnost informací a 

informačních zdrojů, posuzuje 

jejich závažnost 

a vzájemnou návaznost 

-pracuje s informacemi v souladu 

se zákony o duševním vlastnictví 

používá informace z různých 

informačních zdrojů a 

vyhodnocuje jednoduché vztahy 

mezi údaji 

 

Vyhledávání informací a 
komunikace 
- vývojové trendy informačních 

technologií 

- hodnota a relevance informací a 

informačních zdrojů, metody a 

nástroje jejich ověřování 

  Internet 

- bezpečné užívání internetu 

 

 

 

- ovládá práci s textovými a 

grafickými editory i tabulkovými 

editory a využívá vhodných 

aplikací 

-uplatňuje základní estetická a 

typografická pravidla pro práci s 

textem a obrazem 

Zpracování informací 

textový editor  
- tabulky, styly 

- záhlaví, zápatí 

- odrážky, tabulátory 

 

-uplatňuje základní estetická 

pravidla pro práci s obrazem 
Počítačová grafika  
 vektorové programy 

 

 

 



 

         Oblast: 

Informační a 

komunikační technologie 

        Předmět: 
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           Ročník: 

7 

 

Očekávané výstupy 

 

         Učivo 
 

Průřezová témata 

-ověřuje věrohodnost informací a 

informačních zdrojů, posuzuje 

jejich závažnost 

a vzájemnou návaznost 

-pracuje s informacemi v souladu 

se zákony o duševním vlastnictví 

používá informace z různých 

informačních zdrojů a 

vyhodnocuje jednoduché vztahy 

mezi údaji 

 

Vyhledávání informací a 
komunikace 
-vývojové trendy informačních 

technologií 

-hodnota a relevance informací a 

informačních zdrojů, metody a 

nástroje jejich ověřování 

-bezpečná práce na internetu 

-informační etika (netiketa) 

 

OSV – Komunikace 

- ovládá práci s textovými a 

grafickými editory i tabulkovými 

editory a využívá vhodných 

aplikací 

-uplatňuje základní estetická a 

typografická pravidla pro práci 

s textem a obrazem 

Tabulkový editor 
- vytváření tabulek, editace, 

porovnávání dat, jednoduché 

vzorce, grafy 

 

zpracuje a prezentuje na 

uživatelské úrovni informace v 

textové, grafické a multimediální 

formě 

-uplatňuje základní estetická a 

typografická pravidla pro práci s 

textem a obrazem 

Počítačová grafika  
 vektorové programy 

 

zpracuje a prezentuje na 

uživatelské úrovni informace v 

textové, grafické a multimediální 

formě 

-uplatňuje základní estetická a 

typografická pravidla pro práci s 

textem a obrazem 

Prezentace informací 
- prezentační programy (práce se 

snímky, přechody snímků, 

vkládání objektů) 
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Očekávané výstupy 

 

         Učivo 
 

Průřezová témata 

-ověřuje věrohodnost informací a 

informačních zdrojů, posuzuje 

jejich závažnost 

a vzájemnou návaznost 

-pracuje s informacemi v souladu 

se zákony o duševním vlastnictví 

používá informace z různých 

informačních zdrojů a 

vyhodnocuje jednoduché vztahy 

mezi údaji 

 

Vyhledávání informací a 
komunikace 
-vývojové trendy informačních 

technologií 

-hodnota a relevance informací a 

informačních zdrojů, metody a 

nástroje jejich ověřování 

 - internet 

- informační etika (netiketa)  

 

- ovládá práci s textovými a 

grafickými editory i tabulkovými 

editory a využívá vhodných 

aplikací 

-uplatňuje základní estetická a 

typografická pravidla pro práci s 

textem a obrazem 

Tabulkový editor 
- vzorce, podmínky, grafy 

 

zpracuje a prezentuje na 

uživatelské úrovni informace v 

textové, grafické a multimediální 

formě 

-uplatňuje základní estetická a 

typografická pravidla pro práci s 

textem a obrazem 

Prezentace informací 
- prezentační programy (práce se 

snímky, přechody snímků, 

vkládání objektů) 

 

zpracuje a prezentuje na 

uživatelské úrovni informace v 

textové, grafické a multimediální 

formě 

-uplatňuje základní estetická a 

typografická pravidla pro práci s 

textem a obrazem 

Počítačová grafika  
-rastrové programy 

-úvod do práce s fotografií 
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Očekávané výstupy 

 

         Učivo 
 

Průřezová témata 

-ověřuje věrohodnost informací a 

informačních zdrojů, posuzuje 

jejich závažnost 

a vzájemnou návaznost 

-pracuje s informacemi v souladu 

se zákony o duševním vlastnictví 

používá informace z různých 

informačních zdrojů a 

vyhodnocuje jednoduché vztahy 

mezi údaji 

 

Hardware, software 
-orientace v současném 

technickém vybavení PC 
- ochrana práv k duševnímu 

vlastnictví, copyright, informační 

etika 

 

 

- ovládá práci s textovými a 

grafickými editory i tabulkovými 

editory a využívá vhodných 

aplikací 

-uplatňuje základní estetická a 

typografická pravidla pro práci 

s textem a obrazem 

Počítačová grafika 
- digitální fotoaparáty 
- digitální fotografie, 

- zpracování fotografií 

 

 

zpracuje a prezentuje na 

uživatelské úrovni informace 

v textové, grafické a multimediální 

formě 

-uplatňuje základní estetická a 

typografická pravidla pro práci 

s textem a obrazem 

Prezentace informací 
-tvorba webové stránky 

-HTML, XHTML, css 

-redakční systémy 

MeV – Tvorba mediálních 

sdělení 

zpracuje a prezentuje na 

uživatelské úrovni informace 

v multimediální formě 

uplatňuje základní estetická a 

typografická pravidla pro práci s 

textem a obrazem 

Prezentace informací 
-střih videa 

-prezentace fotografií 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 
Vzdělávací předmět:Člověk a jeho svět                                  
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
    Obsahem vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět je vzdělávací oblast ČLOVĚK A 
JEHO SVĚT. Je rozčleněna do pěti tématických okruhů:  
Místo, kde žijeme – prakticky a aktivně poznávají  nejbližší okolí, život v rodině, ve škole, 

v obci, ve společnosti, utvářejí si přímé zkušenosti ( např. v dopravní výchově) 

Lidé kolem nás – osvojují si a upevňují základy vhodného chování, pomoci, solidarity, úcty, 

snášenlivosti, rovného postavení mužů a žen, vytváření kultury, základního práva, povinnosti, 

světa financí, globálních problémů, poznatků a dovednosti budoucího občana demokratického 

státu 

 Lidé a čas – učí se orientovat v dějích, v čase, v měření času, v historii utváření věcí a dějů, 

učí se zájmu o minulost, kulturu, bohatství regionu, země 

Rozmanitosti přírody – poznávají Zemi, jako planetu Sluneční soustavy, rozmanitost a 

proměnlivost živé a neživé přírody naší vlasti, vliv lidské činnosti na přírodu, možnosti 

ochrany přírody,zlepšení životního prostředí, trvalosti udržitelného rozvoje 

Člověk a jeho zdraví – poznávají sebe, své biologické a fyziologické funkce a potřeby, zdraví 

jako stav bio – psycho – sociální rovnováhy života, seznamují se s vývojem člověka od 

narození do dospělosti,s denním režimem, hygienou, výživou, mezilidskými vztahy,získávají 

poučení o zdraví a nemocech, zdravotní prevenci, poskytování první pomoci, osvojují si 

bezpečné chování, vzájemnou pomoc v různých situacích, včetně mimořádných událostí, 

docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka 

 Učivo rozvíjí vlastní prvotní zkušenosti žáků ze svého okolí, o člověku, zdraví a společnosti, 
vlasti, přírodě, dění v minulosti a v přítomnosti, pozorují názorné pomůcky, přírodu, činnost 
lidí, hrají určité role, řeší modelové situace. Základem výuky by měl být osobní prožitek žáků. 
Proto je výuka realizována formou individuální nebo skupinové práce   v klasických 
vyučovacích hodinách, projektového vyučování, exkurzí do různých zařízení, vycházek do 
okolí, praktických činností v odborných učebnách ( školní dílny, školní kuchyňka, školní 
zahrada, počítačová a audiovizuální učebna ). 
   Částečně je v něm integrována oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE, okruhy: Pěstitelské 

práce, Příprava pokrmů a Konstrukční činnosti. 
Integrace oblasti Člověk a svět práce posiluje získání praktických dovedností a návyků, které 
žáci uplatní v praktickém životě. Získávají tak komplexní pohled na svět.                     
   Předmět je určen pro všechny ročníky  I.stupně.V 1.-3. ročníku je vyučován 2 h týdně, ve 4. 
a 5. ročníku 4 h týdně. 
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova bude plněno ve 4.ročníku, Multikulturní 
výchova v 1. a 4.ročníku, Výchova demokratického občana ve 4. a 5. ročníku, 
Environmentální výchova ve 4. a 5. ročníku, Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech v 5.ročníku, Mediální výchova v 5.ročníku. 



 
 
Klíčové kompetence a postupy k jejich naplnění 
 
                Klíčové kompetence          Postupy k jejímu naplnění 

 
Kompetence k učení - vedeme žáky k samostatnému 

objevování a spolupráci 
- podporujeme jejich tvořivost 
- vhodnou motivací  posilujeme kladný 

vztah žáků k učení, ke všemu, co je 
zajímá, v čem by mohli uspět 

- vedeme sebe, žáky i rodiče k vědomí 
toho, že známka není nejdůležitější, 
mnohem větší cenu mají dovednosti a 
znalosti 

- podporujeme aktivitu 
- nepředkládáme žákům hotové 

poznatky, ale vedeme je 
k přemýšlení, hledání souvislostí a 
vztahů i k odvozování 

- učíme je experimentovat, pozorovat, 
srovnávat i vyvozovat závěry 

- učíme je orientovat ve světě 
informací 

 
Kompetence k řešení problémů 
 

      -    zadáváme problémové úlohy a učíme   
            žáky, že k řešení nemusí existovat  
            pouze jedna cesta            
      -    využíváme metody projektového 

     vyučování 
- používáme skupinovou práci  
- vedeme žáky k samostatnosti 

vyhledávat informace, využívat 
moderní techniku, požádat o pomoc i 
pomoc sami poskytnout 

- vedeme žáky k orientaci 
v problematice peněz a cen a 
k odpovědnému spravování osobního 
rozpočtu 

 
Kompetence komunikativní 
 

- učíme žáky diskutovat a naslouchat 
- seznamujeme žáky s různými typy 

textů a obrazových materiálů 
(kroniky, encyklopedie, učebnice, 
návody) 

- učíme žáky využívat informační a 
komunikační prostředky (internet, 
televize, rádio, noviny, časopisy) 

- rozšiřujeme slovní zásobu 



k pojmenování  pozorovaného 
- vedeme k přirozenému vyjadřování 

citů 
 

Kompetence sociální a personální 
 

- snažíme se o pozitivní pracovní klima 
- využíváme skupinovou práci i 

vzájemnou pomoc žáků 
- vedeme žáky k toleranci 
- snažíme se žáky zapojit do činností  

ve škole 
Kompetence občanské 
 

 

- vedeme žáky k sebepoznání i 
odpovědnosti 

- učíme je znát své povinnosti i svá 
práva 

- učíme žáky respektu k druhým 
(integrovaní žáci, národní a kulturní 
rozdíly ) 

- učíme je, jak se zachovat v krizových 
situacích a poskytnout pomoc 

- vedeme žáky k bezpečné komunikaci 
prostřednictvím elektronických sítí 

- vedeme žáky k poznání podstaty 
zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku 
nemoci a úrazů a jejich přecházení 

- vedeme žáky k preventivnímu 
chování, k účelnému rozhodování a 
jednání v situacích ohrožení zdraví a 
bezpečnosti své i druhých, včetně 
chování při mimořádných událostech 

- vedeme žáky k respektování tradic 
našich i tradic jiných národů 

 
  



 
         Oblast : 
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        Předmět : 
    Člověk a jeho svět 

           Ročník  : 
              1. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

- žák vyznačí v jednoduchém 
plánu cestu na určené místo a 
rozliší možná nebezpečí 

- ve třídě 
- ve škole 
- v hodině a o přestávce 
- bezpečně do školy, 

riziková   
- místa a situace 

 

 

- žák rozlišuje blízké  
příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a 
vztahy mezi nimi, seznámí se 
s potřebou různých pracovních 
činností 

- rodina 
- Vánoce 

 

- žák projevuje toleranci ke 
spolužákům a dětem jiných 
kultur, projevuje toleranci 
k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich 
přednostem i nedostatkům  

- ve třídě 
- ve škole 
- v hodině a o přestávce 
- setkání o prázdninách 

MuV  
- multikulturalita 

- žák uplatňuje elementární 
poznatky o sobě, rodině 
činnostech člověka, o zvycích 
a o práci lidí 

- rodina 
- Vánoce 
- Velikonoce 
- cestování 
- podzim, zima, jaro, léto  
- rok, měsíc, týden, den, 

hodina 
- denní režim 
- , 

 

 

-žák pozoruje, popíše a 
porovnává viditelné změny 
v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích 

- podzim 
- zima 
- jaro 
- léto 

 

 

- žák uplatňuje základní 
hygienické, režimové a jiné 
zdravotně-preventivní návyky, 
projevuje vhodným chováním 
a činnostmi vztah ke zdraví, 
rozezná nebezpečí různého 
charakteru, využívá bezpečná 
místa pro hru a trávení volného 
času, uplatňuje základní 

- v hodině a o přestávce 
- bezpečně do školy 
- zimní sporty 
- osobní hygiena 
- prevence úrazů 
- zdravá výživa 
- denní režim  
- bezpečně do školy 
-  cestování 

 



pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, 
jedná tak, aby neohrožoval 
zdraví své a zdraví jiných 
- žák se chová obezřetně při 
setkání s neznámými jedinci, 
učí se odmítat komunikaci, 
která mu je nepříjemná a 
v případě potřeby požádat o 
pomoc  

- rodina 
- ve škole 
- cestování 
- poučení o bezpečnosti 
-  cestování 

 

-žák reaguje adekvátně na 
pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 
- ovládá způsoby komunikace  
s operátory tísňových linek 

- důležitá telefonní čísla 
 

 

 

-žák provádí pozorování 
přírody, zaznamenává a 
zhodnotí výsledky pozorování 

-  vycházky   
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Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

- žák v jednoduchém plánu 
vyznačí svou školu a její 
nejbližší okolí,pozoruje a 
popíše změny v nejbližším 
okolí, obci, městě 

- domov,orientace 
v místě bydliště 

- bezpečná cesta do 
školy, riziková místa a 
situace, okolí školy 

 

- žák rozlišuje blízké 
příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a 
vztahy mezi nimi 

- rodina, postavení 
jedince v rodině 

- soužití, mezilidské 
vztahy 

- pravidla slušného 
chování  

 

-žák projevuje toleranci ke 
spolužákům i ostatním lidem, 
k jejich odlišnostem, jejich 
přednostem i nedostatkům 

      -  právo a povinnosti žáků  
         školy 
 

 

- žák využívá časové údaje 
v denním životě, rozlišuje děj 
v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti 

      -  orientace v čase, časový 
         řád, roční období, 
         kalendář, určování času 
      -  denní režim 
      -   současnost a minulost, 
          předměty denní potřeby, 
          bydlení 

 

- žák uplatňuje elementární 
poznatky o sobě, rodině, 
činnostech člověk 

       - povolání a řemesla 
       - volný čas 
       - kultura, návštěva divadel     
         a knihovny 

 



 
- žák pozoruje, popíše a 
porovnává viditelné proměny 
v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích 

- roční doby,den a noc 
- životní potřeby , stavba 

těla nejznámějších 
zástupců rostlin a 
živočichů 

- základní společenstva 
- chování v přírodě, 

ochrana rostlin a 
živočichů, třídění 
odpadů,  

- živelné pohromy 

 

- žák uplatňuje základní 
hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky 
s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle, 
projevuje vhodným chováním 
a činnostmi vztah ke zdraví 

- stavba lidského 
těla,základní funkce a 
projevy, životní 
potřeby člověka 

- péče o zdraví, denní 
režim, pohybový režim, 
pitný režim, zdravá 
strava, nemoc, úraz, 
první pomoc, osobní 
hygiena 

 

- žák se chová  obezřetně při 
setkání s neznámými jedinci, 
odmítne komunikaci, která je 
mu nepříjemná, v případě 
potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné 

- krizové situace (šikana) 
- důležitá telefonní čísla 

 

 - 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 

- bezpečné chování 
v silničním provozu 
v roli chodce, riziková 
místa a situace 

 

 - žák  reaguje adekvátně na 
pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 
- ovládá způsoby komunikace  
s operátory tísňových linek 

- situace hromadného 
ohrožení 

 

- žák pečuje o nenáročné  
rostliny 

- ošetřování pokojových 
rostlin 

 

- žák připraví tabuli pro 
jednoduché stolování a chová 
se při něm vhodným způsobem 

- příprava tabule a 
jednoduchého pokrmu 

- pravidla slušného 
stolování 

 

 



 
         Oblast : 
Člověk a jeho svět 

        Předmět : 
    Člověk a jeho svět 

           Ročník  : 
              3. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

- žák vyznačí v jednoduchém 
plánu místo svého bydliště, 
cestu na určené místo a rozliší 
možná nebezpečí v nejbližším 
okolí 

- orientace v místě 
bydliště 

-  místí krajina, obec- 
význačné budovy  

 
     

 

- žák začlení svou obec do 
příslušného kraje a obslužného 
centra ČR 

- mapa, plán 
       

 

- žák rozliší přírodní a umělé 
prvky v okolní krajině a 
vyjádří různými způsoby její 
estetické hodnoty a 
rozmanitosti 

- přírodní a umělé prvky 
v krajině 

- okolní krajina, povrch       
- vodstvo, orientační 

body, světové strany 

 

- žák rozliší blízké příbuzenské 
vztahy v rodině a role 
rodinných příslušníků 

- funkce rodiny 
- lidské vlastnosti 
 

 

- žák odvodí význam a potřebu 
různých povolání, pracovních 
činností 

- povolání 
- obchod 
 

 

- žák projevuje toleranci 
k přirozeným odlišnostem 
spolužáků, k jejich 
zvláštnostem a nedostatkům 

- právo a spravedlnost 
- podoby kultury 

 

- žák využívá časové údaje při 
řešení různých situací 
v denním životě 

- čas, časový řád 
- denní režim 

 

- žák rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti, budoucnosti 

- děj v minulosti, 
přítomnosti, 
budoucnosti 

- letopočet 

 

- žák pojmenuje rodáky, 
kulturní či historické památky, 
významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti 
nebo báje spjaté s místem, 
v němž žije 

- kulturní a historické 
památky 

- významné události 
regionu 

- rodný kraj 
- báje, pověsti 

 

- žák uplatňuje elementární 
poznatky o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí 

- státní svátky 
- lidové zvyky 
- státní symboly 

 

- žák na příkladech srovnává 
minulost a současnost 

- proměny způsobu 
života 

 

 



 
- žák roztřídí některé 
přírodniny podle nápadných 
určujících znaků 

- třídění látek podle 
vlastností 

- životní potřeby a 
projevy, význam pro 
člověka 

 

- žák uvede příklad výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

- horniny, nerosty, 
rostliny, houby, 
živočichové 

- společenstva 

 

- žák provádí jednoduché 
pokusy u skupiny známých 
látek, určuje jejich společné a 
rozdílné vlastnosti a změří 
základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a 
přístrojů 

- měření veličin 
- skupenství  
- koloběh vody v přírodě 
- voda, vzduch, půda  
- roční doby, den, noc 
- ochrana životního 

prostředí 

 

 -žák dodržuje zásady 
bezpečného chování tak, aby 
neohrožoval zdraví své a 
zdraví jiných 
 - žák rozezná život ohrožující 
zranění 

- stavba lidského 
těla,základní funkce a 
projevy, životní 
potřeby člověka 

- zdravý životní styl, 
denní režim, správná 
výživa, výběr a 
způsoby uchování 
potravin, vhodná 
skladba stravy, pitný 
režim, nemoci  

 

- žák se chová  obezřetně při 
setkání s neznámými jedinci, 
odmítne komunikaci, která mu 
je nepříjemná, v případě 
potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné 

- odmítání návykových 
látek 

- bezpečné chování 
v krizovém prostředí 

- krizové situace (šikana) 

 

- žák uplatňuje základní 
pravidla účastníků silničního 
provazu 
-  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 

-  bezpečné chování    
   v silničním provozu   
   v roli chodce, riziková  
   místa a situace 

 

 -žák reaguje adekvátně na 
pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 
- ovládá způsoby komunikace  

- situace hromadného 
ohrožení 

 



s operátory tísňových linek 
- žák provádí pozorování 
přírody, zaznamenává a 
zhodnotí výsledky pozorování 

- nákresy 
- herbáře 
- sbírky 

 

- žák připraví tabuli pro 
jednoduché stolování a chová 
se při něm vhodným způsobem 

- příprava tabule a 
jednoduchého pokrmu 

- zásady slušného 
stolování 

 

 



 
         Oblast : 
Člověk a jeho svět 

        Předmět : 
    Člověk a jeho svět 

           Ročník  : 
              4. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

 - žák určí a vysvětlí polohu 
svého bydliště nebo pobytu 
vzhledem ke krajině a státu 

- naše obec a její okolí 
- místní krajina na mapě 
- orientace v místě a 

prostoru 
- mapa 
- sousední státy 

VDČ 
 - občanská společnost a škola 

 - žák 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 kompasem a 
mapou 

- určování světové strany 
v přírodě 

 

 - žák rozlišuje náčrty, plány a 
základní typy map 

- orientace podle náčrtů, 
plánů a map 

- obec a její okolí 
- místní krajina na 

turistické mapě 

 

 - žák vyhledává jednoduché 
údaje o přírodních podmínkách 
a sídlištích na mapách naší 
republiky, Evropy a polokoulí 

- ČR– zeměpisné a 
zemědělské údaje 

- rozmanitost v přírodě 

 

 - žák vyhledává regionální 
zvláštnosti přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, 
jednoduchých způsobem 
posoudí jejich význam 

- ČR – zeměpisné, 
hospodářské, politické 
a zemědělské údaje 

- rozmanitost přírody 
v ČR 

VDČ 
- občanská společnost a škola 

 - žák zprostředkuje ostatním 
zkušenosti, zážitky a 
zajímavosti z vlastních cest a 
porovná způsob života a 
přírodu v naší vlasti a v jiných 
zemích 

- předávání osobních 
zkušeností z cest 

 

 - žák rozlišuje hlavní orgány 
státní moci a některé jejich 
zástupce, symboly našeho státu 
a jejich význam 

- územní rozdělení ČR 
- státní zřízení, symboly 
- významné osobnosti 

naší politiky 

 

 - žák vyjádří na základě 
vlastních zkušeností základní 
vztahy mezi lidmi, vyvodí a 
dodrží pravidla pro soužití ve 
škole, mezi chlapci a dívkami, 
v rodině, v obci, v městě 

- mezilidské vztahy 
- pravidla slušného 

chování, ohleduplnost, 
etické zásady, zvládání 
emocionality, rizikové 
situace, rizikové 
chování, předcházení 
konfliktům 

MuV 
 - lidské vztahy 
 



- chování při stolování 
- základy rodinné a 

sexuální výchovy 
- vztahy mezi lidmi – 

kamarádství, láska, 
manželství 

- komunikace v rodině 
 - žák rozlišuje základní 
rozdíly mezi lidmi, obhájí a 
odůvodní své názory, připustí 
svůj omyl, dohodne se na 
společném postupu  řešení  

- etika dospívání 
- pravidla dialogu 
- modelové situace 

(hovořit o intimních 
záležitostech s rodiči, 
učiteli, rázně odbýt 
cizího člověka) 

OSV 
 - sociální rozvoj – poznávání 
lidí, mezilidské vztahy 

 - žák rozpozná ve svém okolí 
jednání a chování, která se 
nemohou tolerovat a která 
porušují základní lidská práva 
nebo demokratické principy 

- lidské práva a práva 
dítěte 

- výběr kamarádů 
- šikana 
- kontakt s deviantní 

osobou, dealerem 
- dětská krizová centra 
- linka důvěry 
- principy demokracie 
- korupce 
- nárok na reklamaci 

 

 - žák rozlišuje základní formy 
vlastnictví, používá peníze 
v běžných situacích 

- základní formy 
vlastnictví 

- peníze a jejich 
používání, rozpočet, 
příjmy a výdaje 
domácnosti, hotovostní 
a bezhotovostní forma 
peněz, způsoby placení, 
banka jako správce 
peněz, úspory, půjčky 

 

 

 - žák poukáže v nejbližším 
společenském a přírodním 
prostředí na změny a některé 
problémy a navrhne možnosti 
zlepšení životního prostředí 
obce, města 
 - žák stručně charakterizuje 
specifické přírodní jevy a 
z nich vyplývající rizika 
vzniku mimořádných událostí, 
v modelové situaci prokáže 
schopnost se účinně chránit  
 

- základní globální 
problémy 

- OČMS 

 



 - žák pracuje s časovými údaji 
a využívá zjištěných údajů 
k pochopení vztahu mezi ději a 
mezi jevy 

- čas 
- nová časová osa 

 

 - žák využívá archivů, 
knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako zdrojů pro  
pochopení minulosti, zdůvodní 
význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i 
movitých kulturních památek 

- obrázky našich dějin 
(český stát, Velké 
Morava) 

- významné osobnosti 
- chráněné oblasti naší 

země 

 

 - žák srovnává a hodnotí na 
vybraných ukázkách způsob 
života a práce předků na 
našem území v minulosti a 
současnosti s využitím 
regionálních specifik 

- vznik ČR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - žák rozeznává současné i 
minulé a orientuje se v 
hlavních reáliích minulosti a 
současnosti naší vlasti 
s využitím regionálních 
specifik 

- obrazy z českých dějin 
- nejstarší osídlení naší 

vlasti 
- příchod Slovanů a 

jejich způsob života 
-  Přemyslovci, 

Lucemburkové, 
Jagellonci, 
Habsburkové 

 

 - žák objasní historické 
důvody pro zařazení státních 
svátků a významných dnů 

- historický přehled 
- znalost významných 

dní v roce 

 

  - žák objevuje a zjišťuje 
propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip 
rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným 
vzhledem přírody a činností 
člověka 

- živá a neživá příroda, 
vztahy 

- látky a jejich vlastnosti 
- vlastnosti vzduchu, 

vody, hornin, nerostů a 
půdy 

- živočichové a rostliny 
v jednotlivých ročních 
obdobích 

 

 - žák vysvětlí na základě 
elementárních poznatků o 
Zemi souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních 
období 

- změny neživé přírody 
(roční období, délka 
dne) 

 

 - žák zkoumá základní 
společenstva ve vybraných 
lokalitách regionů, zdůvodní 

- fauna a flóra 
v jednotlivých 
podnebných pásech 

 



podstatné vzájemné vztahy 
mezi organismy a nachází 
shody a rozdíly přizpůsobení 
organismů prostředí 

- přizpůsobivost 
organismů 

 

 - žák porovnává na základě 
pozorování základní projevy 
života na konkrétních 
organismech, prakticky třídí 
organismy do známých skupin, 
využívá k tomu i jednoduché 
klíče a atlasy 

- práce s atlasy a klíči, 
dělení organismů 

 

 - žák zhodnotí některé 
činnosti člověka v přírodě a 
rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo poškozovat 

- člověk a příroda, 
ekologie 

EV 
 - ekosystémy 

 - žák založí jednoduchý 
pokus, naplánuje a zdůvodní 
postup, vyhodnotí a vysvětlí 
výsledky pokusu 

- pokusy (postup práce, 
výstupy)  

 

 - žák využívá poznatků o 
lidském těle k vysvětlení 
základních funkcích 
jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního 
zdravého způsobu života 

- zdraví a jeho ochrana, 
- stavba lidského 

těla,základní funkce a 
projevy, životní 
potřeby člověka 

 

 

 - žák rozlišuje jednotlivé 
etapy lidského života  a 
orientuje se ve vývoji dítěte 
před a po jeho narození 

- zdraví a jeho ochrana, 
- stavba lidského 

těla,základní funkce a 
projevy, životní 
potřeby člověka 

- poskytnutí první 
pomoci nemocnému 
členu rodiny 
odpovídající věku 

 

 

 - žák účelně plánuje svůj čas 
pro učení, práci, zábavu a 
odpočinek podle vlastních 
potřeb s ohledem na oprávněné 
nároky jiných osob 

- denní režim (pracovní 
den žáka, střídaní 
práce, odpočinku) 

- hygiena práce 
- pracovní prostředí 
- plánování a uspořádání 

času 
- duševní hygiena 

 

 - žák uplatňuje účelné 
způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a 
v modelových situacích 
simulujících mimořádně 

- OČMS  



události 
 - vnímá dopravní situaci, 
správně ji vyhodnotí a vyvodí 
odpovídající závěry pro své 
chování jako chodec a cyklista 
 - žák uplatňuje základní 
dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a 
jeho preventivní ochranou 

- zdravotní osvěta,zdraví 
a jeho ochrana, 

- stavba lidského 
těla,základní funkce a 
projevy, životní 
potřeby člověka 

- zdravý životní styl, 
denní režim, správná 
výživa, výběr a 
způsoby uchování 
potravin, vhodná 
skladba stravy, pitný 
režim, nemoci 
přenosné a nepřenosné, 
ochrana před infekcemi 
přenosnými krví 
(hepatitida, 
HIV/AIDS),  úrazy, 
poranění,prevence 
nemocí a úrazů, první 
pomoc při drobných 
poraněních,osobní,inti
mní a duševní hygiena 

 

 - žák ošetří drobná poranění a 
zajistí lékařskou pomoc 
 - rozpozná život ohrožující 
zranění 

- poskytnutí první 
pomoci 

- prevence úrazů 
- přivolání pomoci 

v případě ohrožení 
fyzického a duševního 
zdraví – služby 
odborné pomoci, čísla 
tísňového volání, 
správný způsob volání 
na tísňovou linku 

 

 - žák uplatňuje ohleduplné 
chování k druhému pohlaví a 
orientuje se v bezpečných 
způsobech sexuálního chování 
mezi chlapci  a děvčaty 
v daném věku 

- vznik života a narození 
dítěte 

- sexuální výchova 
- vztahy mezi lidmi 
- komunikace 
- sexuální zneužívání 

 

 -   
 - žák provádí jednoduché 
pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské 

- výživa rostlin, životní 
podmínky na pěstování 
rostlin (světlo, tma, 

 



pokusy a pozorování voda) 
- pozorování květin 
- roční období 
- pěstování pokojových 

rostlin 
 - žák ošetřuje a pěstuje podle 
daných zásad pokojové i jiné 
rostliny 

- pěstování pokojových 
rostlin 

- pěstování rostlin ze 
semen v místnosti 

 

 - žák volí podle druhu 
pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje a načiní 

- půda a její zpracování 
- výživa rostlin 

 

 -žák dodržuje zásady hygieny 
a bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc při úrazu 

- zdraví a jeho ochrana 
- zásady při poskytování 

první pomoci 

 

 - žák se orientuje v základním 
vybavení kuchyně 

- základní vybavení 
kuchyně 

- nákup a skladování 
potravin 

- technika v kuchyni 

 

 - žák připraví samostatně 
jednoduchý pokrm 

- zásady správné výživy 
- vliv stravování na 

zdraví člověka 
- základní živiny 
- nákup a skladování 

potravin 
 

 

 - žák dodržuje pravidla 
správného stolování a 
společenského chování 

- základní pravidla 
společenského chování 
při stolování 

- kultura stolování 
- rodinný stůl 
- způsob podávání 

potravin 
- situační hry 

 
 

 

 - žák udržuje pořádek a čistotu 
pracovních ploch, dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc 
při úrazu v kuchyni 

- základní pravidla 
společenského chování 
při stolování 

- poskytnutí první 
pomoci 

 

 



 
 
         Oblast : 
Člověk a jeho svět 

        Předmět : 
    Člověk a jeho svět 

           Ročník  : 
              5. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

- žák určí a vysvětlí polohu 
svého bydliště nebo pobytu 
vzhledem ke krajině a státu 

- ČR 
- mapa sousední státy 
- orientace v místě a 

prostoru 

VDČ 
 - občan, občanská společnost   
   a stát 

- žák 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 globusem 
- znázornění pohybu 

planet 
- model Země - globus 

 

- žák rozlišuje náčrty, plány 
a základní typy map 

- zeměpisné pojmy 
- práce s globusem a 

mapou 

 

- žák vyhledává jednoduché 
údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích na 
mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí 

- Evropa, státy a města 
- základní oblasti Země a 

života v těchto 
oblastech 

- podnebí, počasí 
- rozmanitost přírody v 

Evropě 

EGS 
 - Evropa a svět nás zajímá, 
   objevujeme Evropu a svět 

- žák vyhledává regionální 
zvláštnosti přírody, 
osídlení, hospodářství a 
kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich 
význam 

- Evropa, státy a města 
- rozdíly života 

v oblastech Země 
- podnebí, počasí 
- rozmanitost přírody 

v Evropě 
- samostatné 

vyhledávání organismů 
žijících v různých 
částech světa 

EGS 
 - Evropa a svět nás zajímá, 
   objevujeme Evropu a svět 

- žák zprostředkuje ostatním 
zkušenosti, zážitky a 
zajímavosti z vlastních cest 
a porovná způsob života a 
přírodu v naší vlasti a 
v jiných zemích 

- předávání osobních 
zkušeností z cest 

EGS 
 - jsme Evropané 

- žák rozlišuje hlavní orgány 
státní moci a některé jejich 
zástupce, symboly našeho 
státu a jejich význam 

- česká státnost, státní 
symboly,armáda ČR 

- významné osobnosti 
politického života 

- principy demokracie 

 

- žák vyjádří na základě - mezilidské vztahy MuV 



vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi 
lidmi, vyvodí a dodrží 
pravidla pro soužití ve 
škole, mezi chlapci a 
dívkami, v rodině, v obci, 
v městě 

- pravidla slušného 
chování,ohleduplnost, 
etické zásady, zvládání 
vlastní emocionality, 
rizikové situace, 
rizikové chování, 
předcházení konfliktům 

- chování při stolování 
- základy rodinné a 

sexuální výchovy 
- vztahy mezi lidmi – 

kamarádství, láska, 
manželství 

- komunikace v rodině a 
mezilidských vztazích 

- korupce 
- nárok na reklamaci 

 - lidské vztahy 

- žák rozlišuje základní 
rozdíly mezi lidmi, obhájí 
a odůvodní své názory, 
připustí svůj omyl, 
dohodne se na společném 
postupu  řešení  

- etika dospívání 
- pravidla dialogu 
- modelové situace 

(hovořit o intimních 
záležitostech s rodiči, 
učiteli, rázně odbýt 
cizího člověka) 

 

- žák rozpozná ve svém 
okolí jednání a chování, 
která se nemohou tolerovat 
a která porušují základní 
lidská práva nebo 
demokratické principy 

- lidské práva a práva 
dítěte 

- výběr kamarádů 
- šikana 
- kontakt s deviantní 

osobou, dealerem, 
přivolání pomoci 

- dětská krizová centra 
- linka důvěry 
- korupce 
- principy demokracie 

 

- žák rozlišuje základní 
formy vlastnictví, používá 
peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu 
nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže 
nemožnost realizace všech 
chtěných výdajů, vysvětlí, 
proč spořit, kdy si půjčovat 
a jak vracet dluhy 

- základní formy 
vlastnictví 

- rozpočet, příjmy a 
výdaje domácnosti, 
hotovostní a 
bezhotovostní forma 
peněz, způsoby placení, 
banka jako správce 
peněz, úspory, půjčky 

 

- žák poukáže v nejbližším 
společenském a přírodním 
prostředí na změny a 
některé problémy a 

- základní globální 
problémy 

- vliv člověka na 
prostředí, ochrana 

 



navrhne možnosti zlepšení 
životního prostředí obce, 
města 

- žák stručně charakterizuje 
specifické přírodní jevy a 
z nich vyplývající rizika 
vzniku mimořádných 
událostí, v modelové 
situaci prokáže schopnost 
se účinně chránit 

   
 

přírody a prostředí 
- OČMS 

 

- žák pracuje s časovými 
údaji a využívá zjištěných 
údajů k pochopení vztahu 
mezi ději a mezi jevy 

- čas 
- nová časová osa 
- střídání ročních období, 

střídání dne a noci 

 

- žák využívá archivů, 
knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako zdrojů pro  
pochopení minulosti, 
zdůvodní význam 
chráněných částí přírody, 
nemovitých i movitých 
kulturních památek 

- obrázky našich dějin 
(český stát, Velké 
Morava) 

- národní bohatství, 
zvyky, tradice a 
symboly 

- přírodní a společenské 
atraktivity cestovního 
ruchu a rekreace 

 

- žák srovnává a hodnotí na 
vybraných ukázkách 
způsob života a práce 
předků na našem území 
v minulosti a současnosti 
s využitím regionálních 
specifik 

- vznik ČR 
- území českého státu 

v proměnách času, 
tradice 

 

- žák rozeznává současné i 
minulé a orientuje se v 
hlavních reáliích minulosti 
a současnosti naší vlasti 
s využitím regionálních 
specifik 

- obrazy z českých dějin 
- národní obrození, 

Rakousko-Uhersko, 
první a druhá sv.válka, 
vláda jedné strany, 
obnovení demokracie v 
ČS 

 

- žák objasní historické 
důvody pro zařazení 
státních svátků a 
významných dnů 

- historický přehled 
- znalost významných 

dní v roce 
- armáda ČR 

 

- žák objevuje a zjišťuje 
propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip 
rovnováhy přírody a 
nachází souvislosti mezi 
konečným vzhledem 

- živá a neživá příroda 
v Evropě a ve světě 

EV 
 - základní podmínky života 



přírody a činností člověka 
- žák vysvětlí na základě 

elementárních poznatků o 
Zemi souvislost 
s rozdělením času a 
střídáním ročních období 

- Země a vesmír 
- pohyb Země kolem 

Slunce 
- otáčení Země kolem 

osy 
- střídání ročních období, 

dne a noci 
- práce s globusem, 

znázornění pohybu 
planet 

 

- žák zkoumá základní 
společenstva ve vybraných 
lokalitách regionů, 
zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi 
organismy a nachází shody 
a rozdíly přizpůsobení 
organismů prostředí 

- fauna a flóra 
v jednotlivých 
podnebných pásech 

- přizpůsobivost 
organismů 

- vyhledávání v atlasech, 
mapách, 
encyklopediích 

 

EV 
 - ekosystém 
 

- žák porovnává na základě 
pozorování základní 
projevy života na 
konkrétních organismech, 
prakticky třídí organismy 
do známých skupin, 
využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

- práce s atlasy a klíči, 
dělení organismů 

 

- žák zhodnotí některé 
činnosti člověka v přírodě 
a rozlišuje aktivity, které 
mohou prostředí i zdraví 
člověka podporovat nebo 
poškozovat 

- člověk a příroda, 
ekologie 

- vliv člověka na 
prostředí 

- ochrana přírody a 
prostředí 

- zásady racionální 
výživy 

- zásahy člověka do 
ekosystémů v jiných 
zemích 

- negativní důsledky 
přenášení organismů 
člověkem do jiných 
oblastí 

- ohrožené druhy 

EV 
 - ekosystém 

- žák založí jednoduchý 
pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, 
vyhodnotí a vysvětlí 
výsledky pokusu 

- pokusy (postup práce, 
výstupy) 

- práce se siloměrem, 
pákou, kladkou 

- porovnávání povrchu 

 



těla lupou 
- sledování dýchání ve 

vztahu k námaze  
- žák využívá poznatků o 

lidském těle k vysvětlení 
základních funkcích 
jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře 
vlastního zdravého 
způsobu života 

- zdraví a jeho ochrana 
- lidské tělo, orgány 

 

- žák rozlišuje jednotlivé 
etapy lidského života  a 
orientuje se ve vývoji 
dítěte před a po jeho 
narození 

- vývoj člověka – etapy 
vývoje 

- základy rodinné a 
sexuální výchovy 
(vznik života, narození 
dítěte, péče o 
novorozence a kojence) 

 

- žák účelně plánuje svůj čas 
pro učení, práci, zábavu a 
odpočinek podle vlastních 
potřeb s ohledem na 
oprávněné nároky jiných 
osob 

- denní režim (pracovní 
den žáka, střídaní 
práce, odpočinku) 

- hygiena práce 
- pracovní prostředí 
- plánování a uspořádání 

času 
- duševní hygiena 
- masmedia, 

videotechnika a PC 
v denním režimu žáka 

- možná zdravotní rizika 
- sestavení režimu žáka, 

využití volného času 

 

- žák uplatňuje účelné 
způsoby chování 
v situacích ohrožujících 
zdraví a v modelových 
situacích simulujících 
mimořádně události 

- vnímá dopravní situaci, 
správně ji vyhodnotí a 
vyvodí odpovídající závěry 
pro své chování jako 
chodec a cyklista 

- chování v krizových 
situacích 

- osobní bezpečí 
- návykové látky, hrací 

automaty a počítače, 
závislost, odmítání 
návykových látek, 
nebezpečí komunikace 
prostřednictvím 
elektronických médií 

- dopravní značky, 
předcházení rizikovým 
situacím v dopravě a 
v dopravních 
prostředcích ( 
bezpečnostní prvky) 

 

- žák předvede 
v modelových situacích 

- drogy (prevence, 
návykové látky) 

 



osvojené jednoduché 
způsoby odmítání 
návykových látek 

- ochrana dítěte 
- modelové situace 

zaměřené na nácvik 
asertivního chování 

- orientace v seznamu 
důležitých adres a 
telefonů odborné 
pomoci 

- žák uplatňuje základní 
dovednosti a návyky 
související s podporou 
zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

- zdravotní osvěta 
- osobní bezpečí, krizové 

situace- vhodná a 
nevhodná místa pro 
hru, bezpečné chování 
v rizikovém prostředí, 
označování 
nebezpečných látek 

 

- žák ošetří drobná poranění 
a zajistí lékařskou pomoc 

- rozpozná život ohrožující 
zranění 

- poskytnutí první 
pomoci 

- prevence úrazů 
- přivolání pomoci 

v případě ohrožení 
fyzického a duševního 
zdraví – služby 
odborné pomoci, čísla 
tísňového volání, 
správný způsob volání 
na tísňovou linku 

 

- žák uplatňuje ohleduplné 
chování k druhému pohlaví 
a orientuje se v bezpečných 
způsobech sexuálního 
chování mezi chlapci  a 
děvčaty v daném věku 

- etika dospívání 
- partnerství, manželství, 

rodičovství, základy 
sexuální výchovy – 
rodina, vztahy v rodině, 
osobní vztahy, etická 
stránka vztahů, etická 
stránka sexuality 

- sexuální chování 
- vztahy mezi lidmi 
- komunikace 
- pohlavně přenosné 

choroby, HIV, AIDS 
- sexuální zneužívání 
- sexualita a násilí ve 

sdělovacích 
prostředcích 

OSV 
sociální rozvoj – poznávání 
lidí, mezilidské vztahy 

- žák provádí při práci se 
stavebnicemi jednoduchou 
montáž a demontáž 

- stavebnice, sestavování 
modelů 

- naše vlast 
- obrazy z českých dějin 

(hospodářský rozvoj 

 



českých zemí) 
- Země ve vesmíru 

- žák pracuje podle slovního 
návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

- práce s návodem, 
předlohou, 
jednoduchým náčrtem 

- výživa a zdraví 

 

- žák dodržuje zásady 
hygieny a zásady práce, 
poskytne první pomoc při 
úrazu 

- zdraví, osobní hygiena, 
režim dne, první pomoc 

- prostředky osobní 
hygieny, kosmetické 
přípravky 

- osobní hygiena v 
dospívání 

- hygiena odívání 

 

- žák provádí jednoduché 
pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské 
pokusy a pozorování 

- základní podmínky pro 
pěstování rostlin 

- půda a její zpracování 
- výživa rostlin 
- pěstování pokojových 

rostlin 

 

- žák ošetřuje a pěstuje podle 
daných zásad pokojové i 
jiné rostliny 

- pěstování pokojových 
rostlin 

- pěstování rostlin ze 
semen v místnosti, na 
zahradě 

- léčivky, koření, 
zelenina 

- jedovaté rostliny, 
rostliny jako drogy, 
alergie 

 

- žák volí podle druhu 
pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje 
a načiní 

- pěstování rostlin na 
zahradě (okrasné 
rostliny, léčivky, 
koření, zelenina) 

 

- žák dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první 
pomoc při úrazu 

- zdraví a jeho ochrana 
- zásady při poskytování 

první pomoci 

 

- žák se orientuje 
v základním vybavení 
kuchyně 

- základní vybavení 
kuchyně 

- nákup a skladování 
potravin 

- technika v kuchyni 
- historie a význam 

 

- žák připraví samostatně 
jednoduchý pokrm 

- zásady správné výživy 
- vliv stravování na 

zdraví člověka 
- nabídka rychlého 

občerstvení 

 



- reklama vers.výživová 
doporučení odborníků 

- negativní poživatiny na 
zdraví (obsah tuku, 
soli, cukru) 

- nákup a skladování 
potravin 

- žák dodržuje pravidla 
správného stolování a 
společenského chování 

- základní pravidla 
společenského chování 
při stolování 

- kultura stolování 
- rodinný stůl 
- způsob podávání 

potravin 
- situační hry 

 

- žák udržuje pořádek a 
čistotu pracovních ploch, 
dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při 
úrazu v kuchyni 

- základní pravidla 
společenského chování 
při stolování 

- poskytnutí první 
pomoci 

 

 
 

    



Vzdělávací oblast: Člověk a společnost  
Vzdělávací obor: Dějepis 
Vyučovací předmět: Dějepis 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Vyučovací předmět dějepis patří do vyučovací oblasti ČLOVĚK A SPOLEČNOST. 
Ve výuce přinášíme žákům základní poznatky o konání člověka v minulosti. Přibližujeme jim 
hlavní období dějinného vývoje lidstva. Důraz klademe především na hlubší poznání dějin 
vlastního národa a libereckého regionu v kontextu s evropským vývojem, dějin kultury a 
přínosu jednotlivých států, oblastí a civilizací pro rozvoj vzdělanosti.  
Seznamujeme žáky s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnili život  
předcházejících generací a mající význam i pro orientaci v současném společenském životě. 
Důraz klademe na rozvoj časové a prostorové představy a empatie, která žákům umožní lépe 
pochopit historické jevy a děje. 
Směřujeme k trvalému osvojení klíčových historických jevů, přičemž žáky nezatěžujeme 
podrobnostmi (neúměrné množství časových údajů, jmen, pojmů a popisem nepodstatných 
historických událostí), a k rozvoji samostatného a kritického myšlení žáků. 
Výukou dějepisu vedeme žáky k rozvíjení zájmů o současnost a minulost vlastního národa i 
jiných společenství a uvědomování si sounáležitosti s evropskou kulturou. 
Do vzdělávacího obsahu Dějepisu  zařazujme následující průřezová témata: Výchova 
demokratického člověka, Multikulturní výchova, osobnostní a sociální výchova, Výchova 
k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 
Učivu vyčleňujeme v  6.- 9. ročníku dvě vyučovací hodiny. Individuální přístup věnujeme 
dětem s SPU, větší důraz na jejich slovní projev, v písemném projevu zohledňujeme 
specifické chyby. Nadaným žákům předkládáme rozšiřující učivo formou referátů nebo 
seminárních prací. 
Vzhledem k cílům vhodně volíme formy práce, vyučovací metody a pracovní postupy. 
Neomezujeme se pouze na práci s učebnicí a historickými mapami, ale volíme i práci 
s historickými dokumenty, odbornou literaturou, např. v žákovské knihovně, dialogické 
metody a řešení úkolů s využíváním poznatků z jiných učebních předmětů, z četby historické 
beletrie, z divadelních her, rozhlasových a televizních pořadů, návštěv historických expozic, 
výstav, muzeí, kulturních památek. V rámci výuky používáme i prostředky výpočetní 
techniky, projektové vyučování, výukové programy využíváme k opakování učiva delšího 
časového období.   
Průřezová témata Výchova demokratického člověka (VDČ) a Multikulturní výchova (MuV) 
budou plněny v 9. ročníku.   



Klíčové kompetence a postupy k jejich uplatnění 
Kompetence k učení - učíme vyhledávat potřebné 

informace,  abychom se v nich uměli 
orientovat a chápat jejich význam 

- volíme způsoby a metody práce, které 
vedou k efektivnímu učení 

- za používání historických pojmů 
propojujeme do širších celků 
poznatky z různých vzdělávacích 
oblastí a vytváříme si komplexní 
pohled na kulturní a 
společenskohistorické jevy 

Kompetence k řešení problémů - utváříme si vlastní názor na              
            historické události, snažíme se chápat     
 
 
             jejich příčiny a souvislosti 

-  učíme žáky diskutovat o vybraných      
- historických událostech, přispíváme 

vhodnými argumenty a umíme svá 
rozhodnutí obhájit   

 
Kompetence komunikativní - umožňujeme žákům vyjadřovat 

vlastní myšlenky 
- učíme je vyjadřovat své názory 

kultivovaně a v logickém sledu 
- učíme žáky vyslechnout promluvy 

druhých, přiměřeně na ně reagovat 
- pracujeme s různými typy textů a 

dokumentů 
- vedeme žáky k používání verbální i 

neverbální komunikace, např. 
dramatizace zvolených historických 
událostí 

- prostřednictvím skupinové práce a 
projektového vyučování vedeme žáky 
ke komunikaci ve skupině 

Kompetence sociální a personální - poznáváme odlišnosti ve způsobu 
života, kultuře a myšlení lidí 
v minulosti ve srovnání s dnešní 
dobou, vnímáme odlišné kulturní 
tradice a stěžejní historické prvky lidí 
z různých částí světa 

Kompetence občanské - zprostředkováváme žákům naše 
tradice, kulturní a historické dědictví 

- neomezujeme se jen na školní 
prostředí, ale otevíráme jim širší 
pohled na dějiny vlastního národa 
např. při návštěvách historických 
památek, muzeí a divadel 



- učíme žáky vážit si dědictví našich 
předků, přispíváme k jejich ochraně, 
aby mohly být předávány dalším 
generacím 

- tolerujeme odlišné názory na 
historickou skutečnost 

Kompetence pracovní - dodržujeme pravidla hygieny a 
bezpečnosti práce 

- využíváme ICT technologie 
 
 



 
 
 
         Oblast: 
Člověk a společnost 

        Předmět: 
    Dějepis 

           Ročník: 
6. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

- žák uvede konkrétní příklady 
důležitosti dějepisných 
poznatků a zdrojů informací o 
minulosti, dokáže pojmenovat 
instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány 
 

význam zkoumání dějin; 
historické prameny 
 
 

 

- žák se orientuje na časové 
ose a v historické mapě, řadí 
hlavní historické epochy 
v chronologickém sledu  
 

- historický čas a prostor   
 

 

- žák charakterizuje život 
pravěkých sběračů a lovců, 
jejich materiální a duchovní 
kulturu; objasní význam 
zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou 
společnost; uvede příklady 
archeologických kultur na 
našem území 
 

- počátky lidské společnosti 
člověk a lidská společnost v 
pravěku 
 

 

-žák rozpozná souvislost mezi 
přírodními podmínkami a 
vznikem prvních 
zemědělských civilizací, uvede 
nejvýznamnější typy památek, 
které se staly součástí 
světového kulturního dědictví  
 

- nejstarší starověké civilizace 
a jejich kulturní odkaz; 
Mezopotámie, Egypt, Indie, 
Čína 
 

 

- žák demonstruje na 
konkrétních příkladech přínos 
antické kultury a uvede 
osobnosti antiky důležité pro 
evropskou civilizaci, zrod 
křesťanství a souvislost 
s judaismem. Žák porovná 
formy vlády a postavení 
společenských skupin a 
vysvětlí podstatu antické 
demokracie 

- antické Řecko a Řím  

 



 
 
 
         Oblast: 
Člověk a společnost 

        Předmět: 
    Dějepis 

           Ročník: 
               7. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

- popíše podstatnou změnu 
evropské civilizace, která nastala 
v důsledku příchodu nových 
etnik, christianizace a vzniku 
států 

- nový etnický obraz Evropy  

- porovná základní rysy 
západoevropské, byzantsko- 
slovanské a islámské kulturní 
oblasti 

- islám a islámské říše 
ovlivňující Evropu 

 

- dokáže objasnit základní rysy 
západní a východní evropské 
oblasti 

- utváření států ve 
východoevropském a 
západoevropském kulturním 
okruhu a jejich specifický 
vývoj 

 

- 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 

 

- vymezí úlohu křesťanství a 
víry v životě středověkého 
člověka, konflikty mezi 
světskou a církevní mocí, 
vztah křesťanství ke kacířství a 
jiným věroukám  

- křesťanství papežství, 
císařství, křížové výpravy 

 

- ilustruje postavení 
jednotlivých vrstev středověké 
společnosti 

- struktura středověké 
společnosti, funkce 
jednotlivých vrstev 

 

- uvede příklady románské a 
gotické kultury 

- kultura středověké 
společnosti- románské a 
gotické umění a vzdělanost 

 

-vysvětlí znovuobjevení 
antického ideálu člověka, nové 
myšlenky žádající reformu 
církve 

- renesance, humanismus, 
husitství, reformace a jejich 
šíření Evropou 

 

- popíše průběh zámořských 
objevů, jejich příčiny a 
důsledky 

- zámořské objevy a dobývání 
světa 

 

- vymezí význam husitské 
tradice pro český politický a 

- český stát a velmoci v 15.-
18.století 

 



kulturní život, 
- objasní postavení českého 
státu v podmínkách Evropy a 
jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie 
- objasní příčiny a důsledky 
třicetileté války, na příkladech 
konkretizuje absolutismus, 
konstituční monarchie, 
parlamentarismus   
- rozpozná základní znaky 
jednotlivých kulturních stylů, 
uvede jejich představitele, 
uvede příklady významných 
kulturních památek  

- barokní kultura a osvícenství  

 



 
         Oblast: 
Člověk a společnost 

        Předmět: 
    Dějepis 

           Ročník : 
8. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

- objasní souvislost mezi 
událostmi francouzské revoluce a 
napoleonských válek a rozbitím 
starých společenských struktur v 
Evropě 

- Velká francouzská revoluce a 
napoleonské období, jejich vliv 
na Evropu a svět, vznik USA 

 

- vysvětlí ekonomické, 
sociální, politické a kulturní 
změny ve vybraných zemích a 
u nás, které charakterizují 
modernizaci společnosti 

- industrializace a její důsledky 
pro společnost - sociální 
otázka 

 

- porovná jednotlivé fáze 
utváření novodobého českého 
národa v souvislosti 
s národními hnutími 
vybraných evropských národů 

- národní hnutí velkých a 
malých národů, utváření 
novodobého českého národa 

 

- charakterizuje emancipační 
úsilí významných sociálních 
skupin, uvede požadavky 
formulované ve vybraných 
evropských revolucích 

- revoluce 19.stol jako 
prostředek řešení politických, 
sociálních a národnostních 
problémů 

 

- na vybraných příkladech 
demonstruje základní politické 
proudy 

- politické proudy- 
konzervatismus, liberalismus, 
demokratismus, socialismus, 
ústava, politické strany, 
občanská práva 
 

 

- vysvětlí rozdílné tempo 
modernizace a prohloubení 
nerovnoměrnosti vývoje 
jednotlivých částí Evropy a 
světa včetně důsledků, ke 
kterým tato nerovnoměrnost 
vedla 

- kulturní rozrůzněnost doby  

- charakterizuje soupeření 
mezi velmocemi a vymezí 
význam kolonií 

- konflikty mezi velmocemi, 
kolonialismus 

 

- na příkladech demonstruje 
zneužití techniky ve válkách a 
jeho důsledky 

- první světová válka, 
rozdělení světa do vojenských 
bloků reprezentovaných 
supervelmocemi 

 

 



 
         Oblast: 
Člověk a společnost 

        Předmět: 
    Dějepis 

           Ročník: 
             9. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

    
- rozpoznává klady a 
nedostatky demokratických 
systémů 

-nové politické uspořádání 
Evropy a úloha USA ve světě, 
vznik ČSR a její hospodářsko 
politický vývoj, sociální a 
národnostní problémy 

MuV- Etnický původ 

- charakterizuje jednotlivé 
totalitní systémy, příčiny jejich 
nastolení v širších 
ekonomických a politických 
souvislostech a důsledky jejich 
existence pro svět 

- mezinárodně politická a 
hospodářská situace ve 20. a 
30. letech 

 

- rozpozná destruktivní sílu 
totalitarismu a vypjatého 
nacionalismu 

- totalitní systémy- 
komunismus, fašismus, 
nacismus- důsledky pro ČSR a 
svět 

 VDČ- Principy demokracie 
jako formy vlády a způsobu 
rozhodování 

- na příkladech vyloží 
antisemitismus, rasismus a 
jejich nepřijatelnost z hlediska 
lidských práv 

- druhá světová válka, 
holocaust, situace v našich 
zemích 

 

-vysvětlí příčiny a důsledky 
rozdělení světa, uvede příklady 
střetávání obou bloků  
 
 
 

- studená válka, rozdělení 
světa do vojenských bloků, 
politické, hospodářské, 
sociální a ideologické 
soupeření  

 

- vysvětlí a na příkladech 
doloží mocenské a politické 
důvody euroatlantické 
hospodářské a vojenské 
spolupráce 

- odzbrojování, uvolňování 
napětí, evropská integrace 

 

- zhodnotí postavení naší země 
v evropských souvislostech a 
jeho vnitřní sociální, politické 
a kulturní prostředí 

- Československo od 
únorového převratu do r.1989, 
vznik ČR 

 

- prokáže orientaci 
v problémech současného 
světa 

- problémy současnosti  

- posoudí postavení 
rozvojových zemí 

- dekolonizace třetího světa a 
rozvojové země 

 

 
 



 
 

Vzdělávací oblast : Člověk a společnost 
Vzdělávací obor : Výchova k občanství 
Vyučovací předmět : Občanská výchova 
 
Vyučovací předmět občanská výchova patří do vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SPOLEČNOST. V 
rámci tohoto předmětu bude realizován obsah vzdělávacích oborů Výchova k občanství a Výchova ke 
zdraví . 
Tento předmět vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života 
demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně 
historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. 
Předmět seznamuje žáky s vývojem společnosti, zaměřuje se na utváření pozitivních  
občanských postojů, utváří vědomí sounáležitosti s evropskou kulturou a civilizací. Důležitou součástí 
vzdělávání v tomto předmětu je prevence rasistických, xenofobních   
a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv a k ochraně veškerých 
hodnot vytvořených lidskou civilizací a k úctě k nim. 
Předmět občanská výchova se rovněž zaměřuje na formování dovedností a postojů v občanském a 
osobním životě, k vyvozování závěrů, hledání řešení a k aplikaci získaných dovedností v praxi. Tato 
vzdělávací oblast přispívá také k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných 
rizikových situacích i při mimořádných událostech. 
Vyučovací předmět občanská výchova napomáhá vytváření kvalit, které souvisí s orientací žáků 
v sociální realitě, otevírá cestu k realistickému sebepoznávání a poznávání osobností jiných lidí, 
k pochopení vlastního jednání i jednání druhých v kontextu rozmanitých životních situací. Rozvíjí 
orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů, včetně 
činností armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. 
Nedílnou součástí tohoto předmětu je prevence různých typů závadového chování včetně prevence 
v oblasti drogové problematiky a šikany. Předmět se rovněž zaměřuje na oblast sexuální výchovy a 
ochrany zdraví, vede žáky ke správnému životnímu stylu a k respektu  
a odpovědnosti k sobě samému. 
Předmět je zařazen od šestého ročníku s následující hodinovou dotací : 
6. - 9. ročník  – 1 hodina týdně ( občanská výchova je  posílena o 1 hodinu z dotace pro obor - Výchova 
ke zdraví ). Při práci je uplatňován diferencovaný přístup k dětem s SPU, je kladen důraz na slovní 
projev, používají se rozmanité interaktivní metody práce, prvky dramatické výchovy, dialog, diskuse, 
skupinová práce v různě utvářených skupinách, práce s tiskem atp. s cílem vzbudit co největší zájem 
široké skupiny žáků. 

 



 

Klíčové kompetence a postupy k jejich naplnění 

Klíčová kompetence  Postupy k jejímu naplnění 

Kompetence k učení • dáváme témata do kontextu s ostatními předměty 
• učíme vyhledávat, třídit informace a dávat je do vzájemných 
souvislostí 
• seznamujeme žáky s obecně používanými termíny a 
symboly daného předmětu 
• integrujeme poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky do 
osobního života  

 
Kompetence k řešení problémů   •  poukazujeme na společenské 

pomáháme na ně utvářet si vlastní 
názor 
• učíme je svá řešení posuzovat z 
nejrůznějších společenských aspektů a 
porovnávat je s historií 
• hledáme nenásilné cesty k řešení 
konfliktů 
• pomáháme utvářet představu o 
lokálních i globálních problémech 
společnosti a o způsobech jejich 
řešení na národní i mezinárodní 
úrovni 

Kompetence komunikativní • učíme přiměřeně komunikovat, vyjadřovat a zdůvodňovat 
své názory, respektovat a vnímat  názory druhých, diskutovat 
o veřejných záležitostech 

Kompetence sociální a personální        • pomáháme přijímat pozitivní životní hodnoty 
• otevíráme cestu k sebepoznání 
• učíme orientaci v rozmanitých situacích osobního, citového, 
rodinného, pracovního i občanského života 
• rozvíjíme způsobilost mravního jednání a odpovědnosti za 
vlastní život 
• uplatňuje aktivní přístup k ochraně zdraví, života, majetku 
při běžných, rizikových i mimořádných událostech i 
poznávání otázek obrany státu 
 

Kompetence občanské  • přijímáme základní principy, na kterých spočívají zákony a 
společenské normy 
• díky poznání kulturních tradic a historie učíme chránit a 
vážit si své země 
• učíme projevovat se jako odpovědný a aktivní občan 
demokratické společnosti  
• orientuje se v problematice peněz a cen a k odpovědnému 
spravování osobního (rodinného rozpočtu s ohledem na 
měnící se životní situaci 

Kompetence pracovní •  snažíme se, aby žáci byli schopni využívat znalosti získané 
ve škole  pro svůj rozvoj 
a uvědomovali si význam práce 
• učíme je orientovat se v důležitých právních otázkách, 
chápat cíl a rizika podnikání 

 



 
         Oblast: 
Člověka ve společnosti 

        Předmět: 
    Občanská výchova 

           Ročník: 
              6. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

   
Objasní účel důležitých symbolů 
našeho státu a způsoby jejich 
používání. 

- naše vlast 
- Praha jiná významná města 
naší země 

 

Uplatňuje vhodné způsoby 
chování a komunikace v různých 
životních situacích, případné 
konflikty či neshody s druhými 
lidmi řeší nenásilným způsobem. 

- rozvoj osobnosti – vztahy 
mezi generacemi 
- komunikace 

Lidské vztahy 

     

Rozlišuje a porovnává úkoly 
jednotlivých složek státní moci 
ČR i jejich orgánů a institucí. 

- naše vlast 
- moje obec, kraj 
 

Rozvoj schopností poznávání 
Občan, občanská společnost a 
stát 
 

Sestaví jednoduchý rozpočet 
domácnosti, uvede hlavní příjmy 
a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, 
zváží nezbytnost jednotlivých 
výdajů v hospodaření 
domácnosti, objasní princip 
vyrovnaného, schodkového a 
přebytkového rozpočtu 
domácnosti, dodržuje zásady 
hospodárnosti a vyhýbá se 
rizikům při hospodaření s penězi 

- hospodaření a domácnost  

Respektuje přijatá pravidla 
soužití mezi vrstevníky a 
partnery, pozitivní komunikací a 
kooperací přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů 
v širším společenství (v rodině, 
komunitě). 

- rozvoj osobnosti  
- domov a rodina 
- pravidla soužití v prostředí 
komunity 

Komunikace 
 
Občanská společnost a škola 

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 na 
zdraví. 

- rodina a její funkce 
- základy duševní hygieny 
 
 

Vztah člověka k prostředí 



Vysvětlí na příkladech přímé 
souvislosti mezi tělesným, 
duševním a sociálním zdravím, 
vysvětlí vztah mezi 
uspokojováním základních 
lidských potřeb a hodnotou 
zdraví. 
 

- denní rytmus, režim, spánek 
- zdraví 

Psychohygiena 

Usiluje v rámci svých možností 
a zkušeností o aktivní podporu 
zdraví 
 

-prevence návykových látek 
- volný čas 
 

 



 
 

         Oblast: 
Člověka společnost 

        Předmět: 
    Občanská výchova 

           Ročník: 
              7 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

Uplatňuje osvojené preventivní 
způsoby rozhodování, chování 
a jednání v souvislosti 
s běžnými, přenosnými a 
jinými chorobami, svěří se 
zdravotním problémem a 
v případě potřeby vyhledá 
zdravotní pomoc. 

--civilizační nemoci 
 

 

Diskutuje o příčinách a 
důsledcích korupčního jednán 

druhy a postihy protiprávního 
jednání včetně korupce 

 

Projevuje odpovědné chování 
v situacích ohrožení zdraví, 
osobního bezpečí 

- základní pravidla bezpečnosti 
a ochrany zdraví. 
 

 

Zhodnotí a na příkladech doloží 
význam vzájemné solidarity 
mezi lidmi, vyjádří své 
možnosti, jak může v případě 
potřeby pomáhat lidem v nouzi 
a jak pomoci v situacích 
ohrožení a obrany státu 

- pravidla občanského soužití 
 
 
 

Princip sociálního smíru a 
solidarity 

Uplatňuje vhodné způsoby 
chování a komunikace 
v různých životních situacích, 
případné konflikty či neshody 
s druhými lidmi řeší 
nenásilným způsobem. 

- komunikace 
- mezigenerační soužití 

Lidské vztahy 
Komunikace 

 Objasní, jak může realističtější 
poznání a hodnocení vlastní 
osobnosti potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodování, 
vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života.  

- rozvoj osobnosti Lidské vztahy 

Posoudí vliv osobních vlastností 
na dosahování individuálních i 
společenských cílů, objasní 
význam vůle při dosahování 
cílů a překonávání překážek. 

- rozvoj osobnosti  
- životní perspektivy 
 

Mezilidské vztahy 

Rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u 
sebe i u druhých lidí, kriticky 
hodnotí a vhodně koriguje své 
chování a jednání 

- rozvoj osobnosti 
- právní úpravy společenského 
života 

Občanská společnost a škola 



Popíše, jak lze usměrňovat a 
kultivovat charakterové a volní 
vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní 
nedostatky a pěstovat zdravou 
sebedůvěru. 
Rozpozná protiprávní jednání, 
rozliší přestupek a trestný čin, 
uvede jejich příklady. 
 

- rozvoj osobnosti  
 
 
 
 
 
právní otázky spojené s 
kriminalitou 

Práce v realizačním týmu 
Seberegulace a sebeorganizace  
 
 
 
 
Hodnoty, postoje, praktická 
etika 

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 na zdraví 

- rodina a její funkce 
- rozvoj osobnosti 
 
 

Multikulturita 

Dává do souvislostí složení 
stravy a způsob stravování 
s rozvojem civilizačních nemocí 
a v rámci svých možností 
uplatňuje zdravé stravovací 
návyky.  
 

- zdravá výživa  

Zhodnotí nabídku kulturních 
institucí a cíleně z ní vybírá 
akce, které ho zajímají. 

-kultura a její rozvíjení  

Uplatňuje vhodné způsoby 
chování a komunikace 
v různých životních situacích, 
případné konflikty či neshody 
s druhými lidmi řeší 
nenásilným způsobem. 

- rodina a širší sociální 
prostředí 

Lidské vztahy 

 Rozlišuje a porovnává různé 
formy vlastnictví, včetně 
duševního vlastnictví, a 
způsoby jejich ochrany, uvede 
příklady 

- občanská společnost- občan 
v právních a ekonomických 
vztazích 

 

Rozlišuje a porovnává úkoly 
jednotlivých složek státní moci 
ČR i jejich orgánů a institucí. 

- stát a právo 
 

Principy  demokracie jako 
formy vlády  a způsobu 
rozhodování 



Vyjádří vlastní názor 
k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu 
vrstevníků, rodiny i nejbližšího 
okolí. 

- péče o zdraví Práce v realizačním týmu 

Respektuje přijatá pravidla 
soužití mezi vrstevníky a 
partnery, pozitivní komunikací 
a kooperací přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů 
v širším společenství (v rodině, 
komunitě) 

- rozvoj osobnosti  Mezilidské vztahy 
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Očekávané výstupy 
 

 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

Respektuje změny v dospívání, 
vhodně na ně reaguje, 
kultivovaně se chová 
k opačnému pohlaví 

- sexuální výchova  

Uplatňuje osvojené preventivní 
způsoby rozhodování, chování 
a jednání v souvislosti 
s běžnými, přenosnými a 
jinými chorobami, svěří se se 
zdravotním problémem a 
v případě potřeby vyhledá 
zdravotní pomoc. 

-civilizační nemoci 
 

 

Na příkladech ukáže vhodné 
využití různých nástrojů 
hotovostního a bezhotovostního 
placení, uvede příklady použití 
debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení 
 

- peníze- funkce a 
podoby peněz 

- formy placení 

 

V souvislosti se zdravím, 
etikou, morálkou životními cíli 
mladých lidí přijímá 
odpovědnost za bezpečné 
sexuální chování. 

- sexuální výchova 
 

 

Popíše, jak lze usměrňovat a 
kultivovat charakterové a volní 
vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní 
nedostatky a pěstovat zdravou 
sebedůvěru. 

- rozvoj osobnosti   

Přiměřeně uplatňuje svá práva 
včetně práv spotřebitele a 
respektuje práva a oprávněné 
zájmy druhých lidí, posoudí 
význam ochrany lidských práv 
a svobod, rozumí povinnostem 
občana při zajišťování obrany 
státu 

- základní lidská práva 
 
 

 



Rozlišuje nejčastější typy a 
formy státu a na příkladech 
porovná jejich znaky. 
Vyloží smysl voleb do 
zastupitelstev v demokratických 
státech a uvede příklady, jak 
mohou výsledky voleb 
ovlivňovat každodenní život 
občanů. 
Objasní výhody 
demokratického způsobu řízení 
státu pro každodenní život 
občanů. 
 

- znaky státu 
- typy a formy státu 
- pravidla demokracie 
- politický pluralismus v životě 
občanů 
- význam a formy voleb 
 

Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 

Objasní význam právní úpravy 
důležitých vztahů – vlastnictví, 
pracovní poměr, manželství. 

- právní úpravy společenského 
života 
 

 

Provádí jednoduché právní 
úkony a chápe jejich důsledky, 
uvede příklady některých 
smluv upravujících 
občanskoprávní vztahy – 
osobní přeprava, koupě, oprava 
či pronájem věci. 

- základní lidská práva 
 

 

Rozlišuje a porovnává úkoly 
orgánů právní ochrany občanů, 
uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování 
trestných činů. 

- význam dodržování právních 
norem a předpisů 

 

Rozpozná protiprávní jednání, 
rozliší přestupek a trestný čin, 
uvede jejich příklady. 

 
- otázky spojené s kriminalitou 

 

Dodržuje právní ustanovení, 
která se na něj vztahují, a 
uvědomuje si rizika jejich 
porušování. 
Diskutuje o příčinách a 
důsledcích korupčního jednání.  
 
 

- druhy a postihy protiprávního 
jednání 
-trestní postižitelnost 
- korupce ( příčiny a důsledky) 

 

 



 
         Oblast: 
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Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

   
Zdůvodní projevy vlastenectví 
od projevů nacionalismu. 

- národ, vlast 
- sdružování a 
protispolečenské jevy 
 
 

Etnický původ 

Zdůvodní nepřijatelnost 
vandalského chování a aktivně 
proti němu vystupuje. 

- protispolečenské jevy 
-trestně právní odpovědnost 

 

Kriticky přistupuje 
k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení 
propagandy a reklamy na 
veřejné mínění a chování lidí.  

- média 
-reklama 

Komunikace 
Tvorba mediálních sdělení 
Fungování a vliv médií ve 
společnosti 
Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 
Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

Objasní potřebu tolerance ve 
společnosti, respektuje kulturní 
zvláštnosti i odlišné názory, 
zájmy, způsoby chování a 
myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoj k menšinám. 

- světová náboženství 
- sekty 
 

Kulturní diference 

Rozpozná netolerantní, 
rasistické, xenofobií a 
extremistické projevy 
v chování lidí a zaujímá aktivní 
postoj proti všem projevům 
lidské nesnášenlivosti. 

- smysl společenství 
- právní úpravy společenského 
života 

 

Objasní potřebu dodržování 
zásad ochrany duševního 
vlastnictví a jejich znalost 
uplatňuje ve svém jednání. 

- rozvoj osobnosti  
- vyrovnávání se se stresem 

 

Vysvětlí, jakou funkci plní 
banky a jaké služby občanům 
nabízejí, vysvětlí význam 
úroku placeného a přijatého, 
uvede nejčastější druhy 
pojištění a navrhne, kdy je 
využí.t 

- občan v ekonomických 
vztazích 

- banky a jejich služby 
- produkty finančního trh 

 



Rozlišuje, ze kterých zdrojů 
pocházejí příjmy státu a do 
kterých oblastí stát směřuje své 
výdaje, uvede příklady dávek a 
příspěvků, které z rozpočtu 
získají občané.  

- sociální politika státu 
- sociální sít 

 

Rozlišuje a porovnává úlohu 
výroby, obchodu a služeb, 
uvede příklady jejich 
součinnosti. 

- základy a principy podnikání 
 
 

 

V souvislosti  se 
zdravím,etikou, morálkou 
životními cíli mladých lidí. 
Přijímá odpovědnost za 
bezpečné sexuální chování. 

- sexuální výchova 
 

 

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. 

- péče o zdraví  
- sexuální výchova 

Sebepojetí a sebepoznání 

Samostatně využívá osvojené 
kompenzační a relaxační 
techniky a sociální dovednosti 
k regeneraci organismu, 
překonávání únavy a 
předcházení stresovým 
situacím. 

- péče o zdraví 
- relaxační techniky 

 

Dává 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 i druhým.  

- prevence zneužívání 
návykových látek 

Seberegulace a sebeorganizace 

Vyhodnotí na základě svých 
znalostí a zkušeností možný 
manipulativní vliv vrstevníků, 
médií, sekt, uplatňuje osvojené 
dovednosti komunikační obrany 
proti manipulaci a agresi. 

-média 
- sekty 
-asertivita 

Mezilidské vztahy 
Formy participace občanů 
v politickém životě 

Popíše vliv a začlenění ČR do 
EU na každodenní život 
občanů, uvede příklady práv 
občanů ČR v rámci EU i 
možných způsobů jejich 
uplatňování. 

- jednotící prvky evropské 
civilizace 

Evropa a svět nás zajímá 
Objevujeme Evropu a svět 

Uvede některé významné 
mezinárodní organizace a 
společenství, k nimž má vztah 

- mezinárodní organizace a 
spolupráce 

Jsme Evropané 



ČR, posoudí jejich význam ve 
světovém dění a popíše výhody 
spolupráce mezi státy, včetně 
zajišťování obrany státu a 
účasti v zahraničních misích 
Uvede příklady některých 
projevů globalizace, porovná 
jejich klady a zápory. 

- globální problémy lidstva 
 
 

 

Uvede některé globální 
problémy současnosti, vyjádří 
na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné 
důsledky pro život lidstva.  
 

- globální problémy lidstva Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

Objasní souvislosti globálních a 
lokálních problémů, uvede 
příklady možných projevů a 
způsobů řešení globálních 
problémů na lokální úrovni- 
v obci, regionu. 

- globální a lokální problémy 
 
 

 

Uvede příklady mezinárodního 
terorismu a zaujme vlastní 
postoj ke způsobům jeho 
potírání, objasní roli 
ozbrojených sil ČR při 
zajišťování obrany státu a při 
řešení krizí nevojenského 
charakteru 
 

- terorismus 
- ozbrojené síly ČR 

 

 
 
Uvede a porovná nejobvyklejší 
způsoby nakládání s volnými 
prostředky a způsoby krytí 
deficitu 

 
- hospodaření- rozpočet 
domácnosti, úspory, investice, 
úvěry, splátkový prodej, 
leasing 

 

Rozlišuje, ze kterých zdrojů 
pocházejí příjmy státu a do 
kterých oblastí stát směřuje své 
výdaje, uvede příklady dávek a 
příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané 

- rozpočet státu, typy 
rozpočtu a jejich 
odlišnosti 

- význam daní 
 

 

 



 
 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
Vzdělávací obor: Přírodopis 
Vyučovací předmět: Přírodopis 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu. 
Výuka přírodopisu otevírá žákům pohled na přírodu, umožňuje její zkoumání a pozorování. Seznamuje 
žáky s přírodou jako systémem, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. 
Žáci začínají chápat souvislosti mezi lidskou činností a stavem přírody, závislosti člověka na přírodních 
zdrojích, vliv člověka na stav životního prostředí a lidské zdraví. Žáci by měli pochopit důležitost 
udržení přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav i člověka, včetně možných ohrožení 
plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody.  
Předmět se snaží o to, aby žáci objevovali, pozorovali a zkoumali přírodní jevy, rostliny a živočichy a 
tyto zkušenosti používali v běžném životě. Snaží se naučit žáky orientovat se v názvosloví a třídění 
organismů. Významné je také propojování těchto znalostí do ostatních vyučovacích předmětů (zeměpis, 
chemie, fyzika, …). Snaží se vést žáky k ochraně přírody a chápání principů udržitelného rozvoje 
společnosti.  
S tímto předmětem se žáci budou setkávat od 6. do 9. ročníku. Časová dotace je 1 hodina týdně a v 8. 
ročníku 2 hodiny týdně.  
Ve vyučovacím předmětu přírodopis budou také realizována některá témata z vyučovacího oboru 
Výchova ke zdraví a přírodopis je posílen o 1 hodinu z dotace na tento obor. Do hodin přírodopisu je 
zařazeno průřezové téma Enviromentální výchova a to tématické okruhy Ekosystémy (v 6.-7.ročníku) a 
Základní podmínky života (v 6.ročníku).  



Klíčové kompetence a postupy k jejich naplnění 
 

Klíčová kompetence 
 

Postupy k jejímu naplnění 

Kompetence k učení - vedeme žáky k samostatnosti a spolupráci 
- vhodnou motivací posilujeme kladný vztah žáků k učení 
- vedeme sebe, žáky i rodiče, že známka není nejdůležitější, 

mnohem větší cenu mají dovednosti a znalosti 
- podporujeme aktivitu žáků 
- učíme žáky pozorovat, srovnávat a vyvozovat závěry 
- učíme je vyhledávat, třídit i zpracovávat informace z různých 

zdrojů 
 

Kompetence k řešení 
problémů 

- využíváme metody projektového vyučování 
- používáme skupinovou práci a vedeme žáky k týmovému řešení 

problémů 
- vedeme žáky k samostatnosti 

 
Kompetence  
komunikativní 

- učíme žáky diskutovat a naslouchat 
- při projektovém vyučování učíme žáky prezentovat své výsledky 
- učíme žáky vyjadřovat své názory 

 
Kompetence sociální a 
personální 

- používáme skupinovou práci i vzájemnou pomoc žáků 
- vedeme žáky k toleranci 
- snažíme se o pozitivní klima 

 
Kompetence občanské - vedeme žáky k odpovědnosti 

- učíme žáky respektovat druhé 
- učíme žáky, jak se zachovat v krizových situacích a poskytnout 

pomoc 
- vedeme žáky k ochraně životního prostředí 

 
Kompetence pracovní - zařazujeme praktické exkurze 

- vytváříme kladný vztah k přírodě 
- vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny 
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Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

Rozliší základní projevy a 
podmínky života, orientuje se 
v daném přehledu vývojeorganismů 

BIOLOGIE – pojem 
- základní projevy života 

EV – Základní projevy života 

- popíše základní rozdíly mezi 
buňkou rostlin, živočichů a bakterií 
a objasní funkci základních organel 

- buňka rostlinná a živočišná a její 
stavba 
- řasy 

 

- rozpozná naše nejznámější jedlé a 
jedovaté houby s plodnicemi a 
porovná je podle charakteristických 
znaků 

- kvasinky 
- houby – stopkovýtrusé  
             - vřeckovýtrusé    

 

- vysvětlí různé způsoby výživy 
hub a jejich význam 
v ekosystémech a místo 
v potravních řetězcích 

- kvasinky 
- houby – stopkovýtrusé 
             - vřeckovýtrusé 
 

 

- objasní funkci dvou organismů ve 
stélce lišejníků 

- lišejníky  

- aplikuje praktické metody 
poznávání přírody 

- mikroskop – práce 
s mikroskopem 

 

- třídí organismy a zařadí vybrané 
organismy do říší a nižších 
taxonomických jednotek 

- ZOOLOGIE – pojem 
- význam a zásady třídění 
organismů 

 

- uvede na příkladech z běžného 
života význam virů a bakterií 
 

- viry a bakterie  

odvodí na základě pozorování 
základní projevy chování živočichů 
v přírodě, na příkladech objasní 
jejich  způsob života a přizpůsobení 
danému prostředí 

- hlísti 
- měkkýši 
- kroužkovci 

- EV- Ekosystémy 

- rozlišuje a porovná jednotlivé 
skupiny živočichů, určuje vybrané 
živočichy, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin 

- členovci – pavoukovci 
                 - korýši 
                 - hmyz 

 

- dodržuje základní pravidla 
bezpečnosti práce a chování při 
poznávání živé a neživé přírody a 
aplikuje praktické metody 
poznávání přírody 

- bezobratlí živočichové – 
laboratorní práce (podle 
možností) 

 



 

 

         Oblast : 
Člověk a příroda 
    

        Předmět : 
    Přírodopis 

           Ročník  : 
              7. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

- odvodí na základě pozorování 
uspořádání rostlinného těla od 
buňky přes pletiva až k jednotlivým 
orgánům 

-  BOTANIKA 
-  anatomie a morfologie rostlin 
(stavba a význam jednotlivých 
částí rostlinného těla) 

 

-  porovná vnější a vnitřní stavbu 
jednotlivých orgánů a uvede 
praktické příklady jejich funkcí a 
vztahů v rostlině jako celku 

-  vývin rostlin ze semene, 
rozmnožování rostlin 

 

-  vysvětlí princip základních 
rostlinných fyziologických procesů 
a jejich využití při pěstování rostlin 

-  základní principy fotosyntézy, 
dýchání a růstu rostlin 

 

-  rozlišuje základní systematické 
skupiny rostlin a určuje jejich 
význačné zástupce klíčů a atlasů 

-  SYSTÉM ROSTLIN 
-  řasy 
-  mechorosty 
-  kapraďorosty 
-  nahosemenné rostliny 

 

-  odvodí na základě pozorování 
přírody závislost a přizpůsobení 
některých rostlin podmínkám 
prostředí 

-  krytosemenné rostliny 
-  význam a ochrana rostlin 

 

-  rozpozná, porovná a objasní 
funkci základních orgánů 
(orgánových soustav) rostlin i 
živočichů 

-  opakování učiva botaniky a 
zoologie (z 6.roč.)  

 

-  rozlišuje a porovná jednotlivé 
skupiny živočichů, určuje vybrané 
živočichy, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin 

-  STRUNATCI 
- paryby, ryby 
-  obojživelníci 

- EV - Ekosystémy 

-  zhodnotí význam živočichů 
v přírodě i pro člověka uplatňuje 
zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

-  plazi 
-  ptáci 

 

-  uvede příklady výskytu 
organismů v určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi 
 
 
 

-  savci  
 

-  dodržuje základní pravidla 
bezpečnosti práce a chování při 
poznávání živé a neživé přírody a 
aplikuje praktické metody 
poznávání přírody 

-  laboratorní práce a pozorování 
dle možností (botanika, strunatci) 

 



 

 

         Oblast : 
Člověk a příroda 
    

        Předmět : 
    Přírodopis 

           Ročník  : 
             8. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

-  orientuje se v základních 
vývojových stupních fylogeneze 
člověka 

-  vývoj člověka – 
austalopithecus, homo ereckus, 
homo habilis, homo sapiens 

 

-  určí polohu objasní stavbu a 
funkci orgánů a orgánových 
soustav lidského těla, vysvětlí 
jejich vztahy 

- BIOLOGIE ČLOVĚKA 
-  stavba a funkce jednotlivých 
částí těla, orgánových soustav 
(trávicí, pohybová, opěrná, 
oběhová, vylučovací, dýchací, 
nervová) 

 

-  objasní vznik a vývin nového 
jedince od početí do stáří 

- pohlaví ústrojí člověka, 
ontogeneze člověka 

 

-  vysvětlí podstatu pohlavního a 
nepohlavního rozmnožování a jeho 
význam z hlediska dědičnosti 

-  rozmnožování člověka a 
porovnání s dalšími živočichy i 
rostlinami 

 

-  rozlišuje příčiny, případně 
příznaky běžných nemocí a 
uplatňuje zásady jejich prevence a 
léčby, objasní význam zdravého 
způsobu života 

- životní styl – pozitivní i 
negativní dopad prostředí a 
životního stylu, zásady a postupy 
při léčení běžných nemocí, 
epidemie 

 

-  aplikuje první pomoc při 
poranění a jiném poškození těla 

-  první pomoc při úrazech, 
prevence úrazů, život ohrožující 
stavy 

 

-  uvede příklady dědičnosti 
v praktickém životě a příklady 
vlivu prostředí na utváření 
organismů 

-  lidské rasy 
-  další příklady organismů 
přizpůsobených určitému 
prostředí 

 

-  dodržuje základní pravidla 
bezpečnosti práce a chování při 
poznávání živé a neživé přírody a 
aplikuje praktické metody 
poznávání přírody 

-  laboratorní práce a pozorování 
dle možností  

 



 
         Oblast : 
Člověk a příroda 
    

        Předmět : 
    Přírodopis 

           Ročník  : 
             9. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

-  objasní vliv jednotlivých sfér 
Země na vznik a trvání života 

-  NEŽIVÁ PŘÍRODA 
-  vznik a stavba Země 

 

-  rozpozná podle 
charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny 
s použitím určovacích pomůcek 

-  vznik, vlastnosti, praktický 
význam a využití vybraných 
zástupců nerostů a hornin 

 

-  rozlišuje důsledky vnitřních a 
vnějších geologických dějů, včetně 
geologického oběhu hornin i oběhu 
vody 

-  vnější a vnitřní geologické děje  

-  porovná význam půdotvorných 
činitelů pro vznik půdy, rozlišuje 
hlavní půdní typy a půdní druhy 
v naší přírodě 

-  složení, vlastnosti a význam 
půdy pro člověka a výživu rostlin 

 

-  rozlišuje jednotlivá geologická 
období podle charakteristických 
znaků 

-  vývoj zemské kůry, vznik 
života na Zemi 

 

-  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 a 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, vliv znečištěného ovzduší a 
klimatických změn na živé 
organismy a na člověka. 
Mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy – přírodní 
světové katastrofy, nejčastější 
mimořádné přírodní události 
v ČR (povodně, laviny, náledí, 
větrné a sněhové bouře) ochrana 
před nimi.  

 

-  vysvětlí podstatu jednoduchých 
potravních řetězců v různých 
ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 
- uvede příklady výskytu 
organismů v určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi  
- rozlišuje a uvede příklady 
systémů organismů – populace, 
společenstva, ekosystémy; na 
příkladu objasní základní princip 
existence živých a neživých složek 
ekosystému  
 
 

-  základní vztahy mezi 
organismy a prostředím 
-  pojmy ekosystém, 
společenstvo, neživá příroda 
-vzájemné vztahy mezi 
organismy, mezi organismy a 
prostředím, potravní řetězce a 
rovnováha v ekosystému 

 



 
 

-  uvede příklady kladných i 
záporných vlivů člověka na životní 
prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 

-  ochrana přírody a životního 
prostředí – globální problémy, 
chráněná území 

 

dodržuje základní pravidla 
bezpečnosti práce a chování při 
poznávání živé a neživé přírody a 
aplikuje praktické metody 
poznávání přírody 

-  laboratorní práce a pozorování 
dle možností  

 



Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
Vzdělávací obor: Zeměpis 
Vyučovací předmět: Zeměpis 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Výuka zeměpisu umožňuje žákům poznávat přírodní obraz Země.  
Seznamuje je s hlavními přírodními, hospodářskými a sociálními podmínkami, životem lidí 
v regionu, na území České republiky, v Evropě i ostatních světadílech.  
Objasňuje působení přírodních procesů a jejich vliv na vzhled krajiny a život člověka a 
naopak, působení lidské činnosti a její dopady na životní prostředí.  Dalším charakteristickým 
rysem je osvojení základních vědomostí o Zemi jako vesmírném tělesu.  
Umožňuje žákům orientovat se v zeměpise světadílů, ve zvláštnostech života jejich obyvatel, 
získávat informace o významných státech. 
Žáci získávají dovednosti pracovat samostatně pracovat s různými druhy map, orientovat se 
v současném dění u nás i ve světě, spojovat poznatky z výuky s dalšími informacemi (např. 
televize, tisk). 
Dále žáci získávají trvalý zájem o poznávání různých zemí a regionů, života, tradic, zvyků a 
zvláštností jejich obyvatel a v neposlední řadě se probouzí jejich touha cestovat, poznávat 
svou vlast i země v zahraničí jako součást životního způsobu moderního člověka. 
Učivu zeměpisu je věnováno v šestém, sedmém a devátém ročníku po dvou hodinách, 
v osmém ročníku po jedné hodině. Při práci je uplatňován individuální přístup k žákům. Žáci 
jsou vedeni k účasti v soutěžích i rozšíření učiva. 
Průřezové téma Výchova demokratického člověka, tematický okruh Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu rozhodování bude začleněno do učiva 9. ročníku, průřezové téma 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, tematický okruh Objevujeme 
Evropu a svět a Jsme Evropané do učiva 8. ročníku a průřezové téma Environmentální 
výchova, tematický okruh Lidské aktivity a problémy životního prostředí do učiva 9. ročníku. 



Klíčové kompetence a postupy k jejich naplnění 
 

Klíčová kompetence 
 

Postupy k jejímu naplnění 

Kompetence k učení -vedeme žáky k samostatnosti a spolupráci 
-vedeme žáky k přemýšlení, hledání           
  souvislostí 
- podporujeme aktivitu 
- učíme je vyhledávat, třídit i zpracovávat  
   informace z různých zdrojů 
 

Kompetence k řešení problémů -využíváme metody projektového vyučování 
-vedeme žáky k samostatnosti – učí se hledat 
  informace, využívat moderní techniky 
 

Kompetence komunikativní -učíme žáky diskutovat i naslouchat 
- při projektovém vyučování se učí  
  prezentovat své výsledky 

Kompetence sociální a personální - používáme skupinovou práci i vzájemnou   
   pomoc žáků 
- vedeme žáky k toleranci 
 

Kompetence občanské -žáci se učí znát své povinnosti i svá práva 
-učí se respektovat druhé 
- vedeme žáky k ochraně životního prostředí 
 

Kompetence pracovní -vedeme žáky k využití znalostí a zkušeností 
 zadáváním samostatných prací 

 



 
         Oblast : 
Člověk a  příroda 

        Předmět : 
   Zeměpis 

           Ročník  : 
              6. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

- zhodnotí postavení Země  ve 
vesmíru a srovnává podstatné 
vlastnosti Země s ostatními 
tělesy sluneční soustavy 

Vesmír, Slunce a sluneční 
soustava, Měsíc, planety, 
hvězdy, galaxie 
základní podmínky života na 
Zemi 

 

- prokáže na konkrétních 
příkladech tvar planety Země, 
zhodnotí důsledky pohybů 
Země na život lidí a organismů 

tvar, velikost a pohyby Země, 
střídání dne a noci, střídání 
ročních období, světový čas, 
časová pásma, datová hranice 

 

- vytváří a využívá osobní 
myšlenková (mentální) 
schémata a myšlenkové 
(mentální) mapy pro orientaci 
v konkrétních regionech, pro 
prostorové vnímání a 
hodnocení míst, objektů, jevů a 
procesů v nich, pro vytváření 
postojů k okolnímu světu 

glóbus, zeměpisná síť, 
poledníky a rovnoběžky, 
zeměpisné souřadnice, 
určování zeměpisné polohy, 
zeměpisná délka, zeměpisná 
šířka, měřítko a obsah plánů a 
map, světové strany 

 

- používá s porozuměním 
základní geografickou, 
topografickou a kartografickou 
terminologii - organizuje a 
přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat 
z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, 
diagramů, statistických a 
dalších informačních zdrojů 

geografické a topografické 
pojmy, druhy a obsah map 
statistická data a jejich 
grafické vyjádření, zeměpisné 
atlasy, tabulky, internetové 
zdroje dat 

 

- rozlišuje a porovnává složky 
a prvky krajinné sféry, jejich 
vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává, 
pojmenuje a klasifikuje tvary 
zemského povrchu - přiměřeně 
hodnotí geografické objekty, 
jevy a procesy v krajinné sféře, 
jejich určité pravidelnosti, 
zákonitosti a odlišnosti, jejich 
vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává 
hranice (bariéry) mezi 
podstatnými prostorovými 
složkami v krajině 

krajinná sféra a její složky, 
podnebí, počasí, statistická 
data, tabulky 

 



- porovnává působení vnitřních 
a vnějších procesů v krajinné 
sféře a jejich vliv na přírodu  a 
na lidskou společnost 
- rozlišuje zásadní přírodní a 
společenské atributy jako 
kritéria pro vymezení, 
ohraničení a lokalizaci regionů 
světa 

podnebná pásma, přírodní 
oblasti Země,  

 

-uvádí konkrétní příklady 
přírodních a kulturních 
krajinných složek a prvků, 
prostorové rozmístění hlavních 
ekosystémů (biomů) 
 

ekosystémy planety Země  

- ovládá základy praktické 
topografie a orientace v terénu 

pozorování v terénu, určování 
světových stran pomocí 
kompasu, busoly i jinými 
způsoby 

 

- aplikuje v terénu praktické 
postupy při pozorování, 
zobrazování a hodnocení 
krajiny 

odhad vzdáleností a výšek , 
činnosti s turistickými mapami 

 

- uplatňuje v praxi zásady 
bezpečného pohybu a pobytu 
v krajině, uplatňuje 
v modelových situacích zásady 
bezpečného chování a jednání 
při mimořádných událostech 

ochrana člověka při živelných 
pohromách, chování a jednání 
v nebezpečí života 

 

 



 
         Oblast : 
Člověk a příroda 

        Předmět : 
Zeměpis 

           Ročník  : 
              7. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

-lokalizuje na mapách 
světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle 
zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová 
jádra a periferní zóny 
 

světadíly, oceány, orientace na 
atlasových a nástěnných 
mapách, čtení map 

 

-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 

přehled oceánů, polární 
oblasti, Afrika, Amerika, 
Austrálie, Asie, Rusko  

 

- zvažuje, jaké změny ve 
vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou 
nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

modelové regiony světa – 
vybrané přírodní společenské, 
politické, hospodářské a 
environmentální problémy, 
možnosti jejich řešení 

 

 



 
 
     Oblast : 
Člověk a společnost 

        Předmět : 
   Zeměpis 

           Ročník  : 
              8. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

-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 

Evropa EGS – objevujeme Evropu a 
svět 
 
EGS – jsme Evropané 

- hodnotí a porovnává na 
přiměřené úrovni polohu, 
přírodní poměry, přírodní 
zdroje, lidský a hospodářský 
potenciál České republiky 
v evropském a světovém 
kontextu 

česká republika na mapě 
Evropy, přírodní podmínky 
České republiky, obyvatelstvo 
a sídla 

 

- uvádí příklady účasti a 
působnosti České republiky ve 
světových mezinárodních a 
nadnárodních institucích, 
organizacích a integracích států 

členství České republiky ve 
světových organizacích 

 

- lokalizuje na mapách 
jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a 
periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských 
aktivit 

oblasti České republiky, 
hospodářství, orientace na 
atlasových a nástěnných 
mapách České republiky 

 

- vymezí a lokalizuje místní 
oblast(region) podle školy nebo 
bydliště 

vymezení zeměpisné polohy 
místního regionu 

 

- hodnotí na přiměřené úrovni 
přírodní, hospodářské a 
kulturní poměry místního 
regionu, možnosti dalšího 
rozvoje, přiměřeně analyzuje 
vazby místního regionu 
k vyšším územním celkům 

základní přírodní a 
socioekonomické 
charakteristiky místního 
regionu 

 

 



 
         Oblast : 
Člověk a příroda 

        Předmět : 
   Zeměpis 

           Ročník  : 
              9. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

-posoudí na přiměřené úrovni 
prostorovou organizaci světové 
populace, její rozložení, 
strukturu, růst, pohyby a 
dynamiku růstu a pohybů, 
zhodnotí na vybraných 
příkladech mozaiku 
multikulturního světa 

lidé na Zemi – historie vývoje 
člověka, lidská plemena 

 

- posoudí, jak přírodní 
podmínky souvisí s funkcí 
lidského sídla, pojmenuje 
obecné základní geografické 
znaky sídel 

geografické, demografické, 
hospodářské a kulturní 
charakteristiky, funkce sídel 

 

-zhodnotí přiměřeně strukturu, 
složky a funkce světového 
hospodářství, lokalizuje na 
mapách hlavní surovinové a 
energetické zdroje 

světové hospodářství, světové 
zemědělství, rybolov, lesní a 
vodní hospodářství, světový 
průmysl, nerostné suroviny. 
Orientace na atlasových a 
nástěnných mapách 
hospodářství světa 

 

- porovnává předpoklady a 
hlavní faktory pro územní 
rozmístění hospodářských 
aktivit 

světové hospodářství- 
sektorová a odvětvová 
struktura, hospodářský rozvoj, 
životní úroveň 

 

-porovnává státy světa a 
zájmové integrace států světa 
na základě podobných a 
odlišných znaků 

regionální společenské, 
politické a hospodářské útvary 
– národní a mnohonárodnostní 
státy, části států, správní 
oblasti, kraje, města, 
aglomerace 

VDČ – principy demokracie 
jako formy vlády a způsobu 
rozhodování 

-lokalizuje na mapách 
jednotlivých světadílů hlavní 
aktuální geopolitické změny a 
politické problémy 
v konkrétních světových 
regionech 
 

ohniska politických, 
mezinárodních a náboženských 
konfliktů 

 

- porovnává různé krajiny jako 
součást pevninské části 
krajinné sféry, rozlišuje na 
konkrétních příkladech 
specifické znaky a funkce 
krajin 

přírodní a společenské 
prostředí, typy krajin 

 



-uvádí na vybraných 
příkladech závažné důsledky a 
rizika přírodních a 
společenských vlivů na životné 
prostředí 

světové ekologické problémy EV – lidské aktivity a 
problémy životního prostředí 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
Vzdělávací obor: Fyzika 
Vyučovací předmět: Fyzika 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Vyučovací předmět fyzika patří do vyučovací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA.   
S fyzikálními jevy a procesy běžného života, přírody i technické praxe se žáci seznamují 
metodou experimentu, pozorováním, měřením i využitím ICT technologií.  Některé oblasti 
jsou zpracovány formou projektu. Praktické dovednosti získávají i při laboratorních pracích. 
Veškeré aktivity v předmětu fyzika pomáhají k pochopení souvislostí přírodních jevů a života 
lidí i hodnot vědeckého poznání. 
Předmět je zařazen od sedmého do osmého ročníku s časovou dotací 2 hodiny. Při práci je 
uplatňován individuální přístup k žákům. Žáci mimořádně nadaní jsou vedeni k účasti 
v soutěžích i rozšíření učiva. Další dovednosti mohou získat i zájmových kroužcích 
organizovaných školou. 
Do fyziky je zařazeno průřezové téma OSV. 



Klíčové kompetence a postupy k jejich naplnění  
 

Klíčová kompetence 
 

Postupy k jejímu naplnění 

Kompetence k učení - vedeme žáky k osvojení 
nejdůležitějších fyzikálních pojmů, 
veličin a zákonitostí 

- v týmu i samostatně se snažíme  
experimentovat, zaznamenávat a 
porovnávat výsledky 

- hledat vztahy a souvislosti 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

- využíváme metody projektového 
vyučování 

- zadáváme problémové úlohy a 
hledáme souvislosti s běžným 
životem 

 
Kompetence komunikativní - při projektovém vyučování učíme 

prezentovat své výsledky 
- učíme je  formulovat výsledky 

měření, výpočtů i experimentů 
 

Kompetence sociální a personální - při projektovém vyučování a 
laboratorních pracích  je vedeme 
k dodržování pravidel i vzájemné 
spolupráci 

 
Kompetence občanské 
 

- snažíme se o osvojení zodpovědnosti 
za domácí přípravu i školní 
povinnosti 

- chápání ekologických souvislostí 
 

Kompetence pracovní 
 
 
 
 
 
 

 

- usilujeme o dodržování pravidel 
hygieny a bezpečnosti práce 

- aplikujeme při výuce samostatná, 
skupinová měření i praktické 
využívání ICT technologií 

 



 
 

         Oblast : 
Člověk a příroda 

        Předmět : 
    Fyzika 

           Ročník  : 
              7. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

- uvede konkrétní 
příklady jevů dokazujících, 
že se částice neustále 
pohybují a vzájemně na 
sebe působí 

- změří vhodně 
zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny 
charakterizující látky a 
tělesa 

- využívá s porozuměním 
vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při 
řešení praktických úloh 

Látky a tělesa 
- stavba látek  
- skupenství látek 
- vlastnosti látek 

 
 

- fyzikální veličiny a 
jejich měření (délka, 
plocha, objem) 

 
 
 

- hmotnost a hustota 

 

- rozhodne,  jaký druh 
pohybu těleso vykonává 
vzhledem k jinému tělesu 

- využívá s porozuměním 
při řešení problémů a úloh 
vztah mezi rychlostí, 
dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu 

- změří velikost síly 
- určí v konkrétní 

jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich 
velikost,směry a výslednici 

- využívá Newtonovy 
zákony pro objasňování či 
předvídání změn pohybu 
těles při působení stálé 
výsledné síly 
v jednoduchých situacích 

- aplikuje poznatky o 
otáčivých účincích síly při 
řešení praktických 
problémů 

Pohyb těles a síly 
 

- druhy pohybu těles 
 

- rychlost, dráha, čas 
 

- průměrná rychlost 
 

- síly ( gravitační, třecí, 
tlaková ) 

 
- skládání sil 

 
- těžiště 

 
- Newtonovy pohybové 

zákony 
 
- tlak 

 
- jednoduché stroje  
 

 

 

- využívá s porozuměním 
vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem 

-  určí v jednoduchých 
případech práci vykonanou 
silou a z ní určí změnu 
energie tělesa 

- využívá poznatky o 
přeměnách různých forem 
energie 

 

Energie 
- práce a výkon 

 
 

- formy energie 
(polohová, pohybová, 
vnitřní…) 

 
 

 



 
         Oblast : 
Člověk a příroda 

        Předmět : 
    Fyzika 

           Ročník  : 
              8. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

- využívá poznatky o 
zákonitostech tlaku pro 
řešení konkrétních 
praktických problémů 

- předpoví z analýzy sil 
působících na těleso 
v klidné tekutině chování 
tělesa v ní   

Mechanické vlastnosti kapalin 
- Pascalův zákon 
- hydraulická zařízení 
- hydrostatický tlak 
- spojené nádoby 
- Archimédův zákon a 

jeho užití 
Mechanické vlastnosti plynů 

- atmosférický tlak 
 

 

- měří vhodně zvoleným 
měřidlem teplotu 

- určí v jednotlivých 
případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem 

 
- předpoví, jak se změní 

délka či objem tělesa při 
dané změně jeho teploty  

Energie 
- teplota  
- teplo 
- tepelná výměna 
- přeměny skupenství 

(tání, tuhnutí, 
vypařování, var, 
kapalnění, sublimace, 
desublimace) 

- změny délky a objemu 
v závislosti na teplotě 

 

 

- Rozpoznává ve svém 
okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje 
příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

- Posoudí možnosti 
zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na 
životní prostředí 

Zvukové děje 
- zdroje zvuku  
- zvukové vlny 
- šíření zvuku a rychlost 

zvuku 
- zvuk a zdraví člověka 

 
 
 
 

 

- využívá zákona o 
přímočarém šíření světla 
ve stejnorodém optickém 
prostředí a zákona odrazu 
při řešení problémů a úloh  

- rozhodne ze znalosti 
rychlosti světla ve dvou 
různých prostředích, zda se 
světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice 

- využívá této znalosti 
při analýze průchodu světla 

Světelné děje 
- zdroje a šíření světla 
- stín 
- odraz světla, zrcadla 
- lom světla, čočky, 

optický hranol 
- optické  vlastnosti oka 
- světelné spektrum 

OSV 
- kooperace a kompetice 
 



čočkami 
 
 
  
 
 
 
         Oblast : 
Člověk a příroda 

        Předmět : 
    Fyzika 

           Ročník  : 
              9. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

- sestaví podle schématu 
el.obvod a analyzuje 
schéma reálného obvodu 

-  změří el.proud a napětí 
- na základě vlastností 

rozliší vodič, izolant, 
polovodič 

- zapojí správně 
polovodičovou diodu 
 

Elektromagnetické jevy 
- elektrický náboj  
-  elektrické pole 
- zdroje el.napětí a el. 

proud 
- elektrický obvod 
- tepelné účinky 

el.proudu 
- vedení el.proudu 

v kovech, kapalinách, 
plynech, polovodiče 

 

 

- při řešení praktických 
problémů využívá Ohmův 
zákon 

- rozliší stejnosměrný a 
střídavý proud, využívá 
prakticky poznatky o 
působení magnetického 
pole na magnet, cívku 
s proudem a o vlivu změny 
magnetického pole v okolí 
cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní 
 

- Ohmův zákon 
- magnety, magnetické 

pole 
- střídavý el.proud, cívka 

s proudem v magn.poli 
- stejnosm. elektromotor, 

transformátor 
- el.energie a práce 

 

 

- řeší problémy přenosu 
energie 

- zhodnotí výhody a 
nevýhody využívání 
různých energetických 
zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí 

- výroba a přenos el. 
energie 

 
- jaderná energie 

 
 
 
 

 

- objasní pomocí 
poznatků o gravitačních 
silách pohyb planet kolem 
Slunce a měsíců planet 
kolem planet 

- Vesmír rozšiřující 
informace o sluneční 
soustavě a jejím 
složení, fáze Měsíce, 
hvězdy a jejich složení 

 



- odliší hvězdu od 
planety na základě jejich 
vlastností 

 
 



Vzdělávací oblast : Člověk a příroda 
Vzdělávací obor : Chemie 
Vyučovací předmět :Chemie 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Vyučovací předmět chemie patří do oblasti ČLOVĚK a PŘÍRODA. Svým charakterem 
výuky umožňuje žákům lépe porozumět zákonitostem chemických jevů a jejich aplikací 
v běžném životě. Seznamují se s těmito jevy pozorováním, metodou experimentu, 
měřením, ale i formou projektu. Své praktické zkušenosti získávají v laboratorních 
pracích. Předmět chemie jim pomáhá celkově pochopit jevy a souvislosti v přírodě. 
Předmět je zařazen od osmého do devátého ročníku 2 hodiny týdně. Při práci v hodinách 
je uplatňován individuální přístup k žákům, žáci nadanější se vedou k rozšíření učiva. 
Zdokonalují se i v kroužcích, které pořádá škola. 
Do chemie jsou zařazena průřezová témata EV a OSV. 



 
 
 Klíčové kompetence a postupy k jejich naplnění 

 

Klíčové kompetence 
 

Postupy k jejímu naplnění 

Kompetence k učení - vedeme žáky k samostatnosti a spolupráci 
- vedeme žáky k osvojení nejdůležitějších  

chemických pojmů, veličin a zákonitostí 
      -    vedeme  žáky k experimentování, pozorování,  
           srovnávání a vyvozování závěrů 
      -    vedeme  žáky k organizaci a plánování práce 

Kompetence k řešení problému - vedeme žáky k samostatnosti – učí se hledat 
informace, využívat moderní techniky 

- vedeme žáky k využívání metod projektového 
      vyučování 

Kompetence komunikativní - vedeme žáky k formulaci výsledků měření,  
výpočtů a experimentů 

- vedeme žáky k diskusi 
- vedeme žáky při projektovém vyučování prezen- 

tovat své výsledky 
Kompetence sociální a personální - vedeme žáky k toleranci 

- při laboratorních pracích vedeme žáky k dodržo- 
vání pravidel a k vzájemné spolupráci 

Kompetence občanské                                         - vedeme žáky k učení znát své povinnosti a svá 
práva 

- vedeme žáky k odpovědnosti za přípravu do  
školy 

-     vedeme  žáky k ochraně životního prostředí 
 

Kompetence pracovní - vedeme žáky k dodržování pravidel hygieny 
a bezpečnosti práce 

      -   vedeme žáky k samostatnému a skupinovému 
            měření 



 
Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Chemie 

Ročník: 
8. 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 
 
 

- u vybraných látek rozliší 
podobné a rozdílné 
vlastnosti 

- uvede příklady využití 
jednotlivých vlastností 
látek 

- při práci s dostupnými 
chemickými látkami a 
přípravky používá 
ochranné pracovní 
pomůcky, dodržuje 
bezpečný pracovní postup, 
umí poskytnout nezbytnou 
první pomoc 

- dokáže popsat chování  při 
úniku nebezpečné látky 

Pozorování, pokus a bezpečnost 
práce 

- vlastnosti látek 
- rizikovost látek 
- označení rizikových látek 

H, P větami a piktogramy 
- látky a přípravky 

používané v běžném 
životě 

- zásady bezpečné práce  
s chemickými látkami a přípravky 
ve škole i doma 

- chemické havárie 
 

 
 
OSV 

- řešení 
problémů a 
rozhodovac
í 
dovednosti 

 
 

- rozliší pojem směs a 
chemická látka 

- uvede konkrétní příklady 
směsí z každodenního 
života 

- rozhodne, jakých vlastností 
látek se využívá při 
usazování, filtraci, 
destilaci, krystalizaci, 
sublimaci; uvede příklady 
využití 

- na základě pokusu vyvodí 
základní faktory 
ovlivňující rozpustnost 
pevných látek 

- vypočítá složení roztkoku 
- vysvětlí pojem nasycený 

roztok 
- využívá konkrétních 

poznatků  ze života jaké 
druhy vod zná 

- popíše koloběh vody v 
přírodě 

- navrhne způsoby šetření s 
vodou 

- uvede látky podílející se na 

 
Směsi 

- stejnorodé směsi 
- různorodé směsi 
- oddělování složek směsí 
- roztoky 
- rozpustnost látky, rychlost 

rozpouštění, nasycený 
roztok 

- voda v domácnosti a v 
přírodě 

- vzduch a jeho složení 

 
 
EV  

- vztah 
člověka k 
prostředí 



znečištění vody a vzduchu 
 
 

-  popíše složení atomu 
- rozliší pojmy atom a 

molekula; prvek a 
sloučenina 

- vysvětlí pojem proto-nové 
číslo  

- na příkladech určí, zda se 
jedná o polární, nepolární 
či iontovou vazbu 

Složení látek a chemická vazba 
- stavba atomu 
- valenční elektrony 
- molekuly 
- protonové číslo  
- elektronegativita 
- chemické vazby 

 

 
 

- zapíše vybrané prvky 
pomocí značek 

- popíše vlastnosti a význam 
vodíku a kyslíku 

- uvede příklady kovů, 
halogenů, vzácných plynů 
– jejich vlastnosti a využití 

- vysvětlí rozdíl mezi pojmy: 
ušlechtilé a neušlechtilé 
kovy, lehké a těžké kovy 

- uvede příklady slitin a 
jejich využití    

 
Chemické prvky 

- periodická soustava prvků 
- rozdělění prvků 
- značky, názvy, vlastnosti a 

využití prvků 
- reakce vodíku a kyslíku 
- reakce kovů s kyselinami 

 
 

 

 
 

- z názvů sestaví vzorce 
oxidů, halogenidů, sulfidů; 
ze vzorců určí názvy 

- uvede příklady oxidů, 
zhodnotí jejich vliv na 
člověka a životní prostředí 

- vysvětlí pojem emise 
- uvede příklady a využití 

halogenidů a sulfidů 

 
Oxidy, halogenidy, sulfidy 

- oxidační číslo 
- oxidy uhlíku, dusíku, síry 
- halogenidy 
- názvosloví oxidů a 

halogenidů 
- výskyt a využití oxidů, 

halogenidů a sulfidů 
- skleníkový efekt 
- kyselé deště 

 
 
OSV 

- řešení 
problémů a 
rozhodovac
í 
dovednosti 

 
 

- z názvů kyselin a zásad 
sestaví vzorce a naopak 

- uvede příklady a využití 
kyselin a zásad 

- popíše správný postup při 
práci s žíravinami 

- popíše způsoby měření pH, 
vysvětlí význam pH vody 
na organismy 

- rozdělí vybrané látky podle 
pH od nejkyselejší po 

 
Kyseliny a zásady 

- kyslíkaté a bezkyslíkaté 
kyseliny 

- zásady 
- názvosloví kyselin a zásad 
- pH 
- reakce kyselin a zásad 
- neutralizace 
- krasovění 

 



nejzásaditější 
- zapíše jednoduchou rovnici 

reakce kyseliny a zásady, 
popíše výchozí látky a 
produkty 

- popíše působení kyseliny 
uhličité na vápence a vznik 
krasových útvarů 

 
 

- z názvů solí sestaví vzorce 
a naopak 

- popíše reakce, při kterých 
vznikají soli 

- uvede  příklady solí 
využívaných v běžném 
životě 

 
Soli 

- příprava solí 
- názvosloví solí 
- vybrané soli, jejich 

vlastnosti a využití 
 

 

 



 
Oblast: 
Člověk a příroda 

Předmět: 
Chemie 

Ročník: 
9. 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata 

 
- zapíše jednoduché reakce 

pomocí rovnic 
- rozliší a pojmenuje 

výchozí látky a produkty 
- vyčíslí stechiometrické 

koeficienty 
- vypočítá hmotnost 

výchozí látky či produktu 
- uvede příklady 

významných reakcí 
- rozliší redoxní reakce 

Chemické reakce 
- zákon zachování 

hmotnosti 
- chemické rovnice 
- látkové množství 
- molární hmotnost 
- typy chemických reakcí 
- faktory ovlivňující 

průběh chemických 
reakcí 

- elektrolýza a její využití 

 

 
- zhodnotí výhody, 

nevýhody a dopady 
využívání obnovitelných a 
neobnovitelných zdrojů 
energie 

Zdroje energie 
- obnovitelné a 

neobnovitelné zdroje 
energie 

 
EV  

- vztah člověka 
k prostředí 

 

 
 

- zapíše sumární i strukturní 
vzorce vybraných 
uhlovodíků 

- uvede příklady 
významných uhlovodíků a 
jejich využití 

- rozliší přírodní a 
průmyslově vyráběná 
paliva 

- rozliší vybrané deriváty 
uhlovodíků podle 
charakteristických skupin, 
uvede jejich zdroje, 
vlastnosti, použití a 
významné reakce 

- vysvětlí pojem fotosyntéza 
- uvede příklady, zdroje a 

funkci sacharidů, tuků, 
bílkovin, vitaminů a 
enzymů 

 
Organické sloučeniny 

- získávání org.sloučenin -  
frakční destilace ropy 

- uhlovodíky 
- paliva 
- deriváty uhlovodíků 
- přírodní látky 

 

 

 
 

- uvede konkrétní příklady 
chemických látek 

 
Chemie a společnost 

- využití chemie v 
jednotlivých 

 
 
OSV 

- řešení 



používaných ve 
stavebnictví, potravinářství, 
zemědělství, lékařství, 
farmacii, v textilním 
průmyslu 

- zhodnotí dopady používání 
některých látek na životní 
prostředí – plasty a jejich 
recyklace 

- popíše rizika při zneužití 
určitých látek – bojové 
chem.látky, drogy, 
potravinová aditiva 

průmyslových odvětvích 
- zneužívání chemických 

látek 
- recyklace 

 

problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

 
EV  

- vztah člověka k 
prostředí 

 

 
 



 

 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vzdělávací obor: Hudební výchova 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Hudební výchova je vyučována jako samostatný předmět ve všech ročnících na 1. stupni. 
Následující očekávané výstupy budou plněny na 2.stupni v předmětu estetická výchova, který  se bude 
vyučovat v 6. až 9. ročníku. 
V tomto předmětu budou plněna i některá průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, 
mediální výchova.    
Tento předmět vede prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových 
činností k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání. Všechny tyto činnosti 
jsou vzájemně provázány a navzájem se doplňují. 
Obsahem vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního 
projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. 
Obsahem instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební produkci i 
reprodukci. 
Obsahem hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance 
a gest. 
Obsahem poslechových činností je aktivní vnímání znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech 
jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat. 
Hudba je osvojována při vyučování, návštěvou koncertů, na besedách o hudbě i samostatně 
v mimoškolních hudebních aktivitách (LŠU, pěvecký sbor...). Žáci  se o hudbě a svých zážitcích z ní 
učí hovořit. Používají při tom pojmy a hudebně naukové poznatky, které jsou vyvozovány ze znějící 
hudby a aplikovány ve všech hudebních aktivitách. Toto teoretické a biografické učivo má však pouze 
podpůrný charakter a slouží k osvětlení hudebních problémů a k rychlejší komunikaci. Při hodnocení 
výsledků práce se přihlíží především k přístupu žáků k celému komplexu hudebních činností a ke snaze 
spolupracovat s ostatními. 



Klíčové kompetence a postupy k jejich naplnění 
 

Klíčová kompetence Postupy k jejímu naplnění 

Kompetence k učení - vedeme žáky k samostatnosti a spolupráci, 
podporujeme jejich  tvořivost a aktivitu, 
učíme je experimentovat 
- vedeme žáky k tomu, aby se naučili  
rozumět obecně používaným termínům 
v hudební oblasti a  dovedli s nimi zacházet 
- ukazujeme žákům, že přehled v oblasti 
umění a kultury jim umožní prožitky  
z tohoto oboru intenzivněji prožívat 
- rozvíjíme sebehodnocení, učíme práci 
s chybou 
 

Kompetence k řešení problémů - využíváme skupinovou práci i metodu 
projektového vyučování 
- vedeme žáky k samostatnosti a využívání 
moderní techniky 
- vedeme žáky k tomu, aby při svém  
hodnocení umění postupovali uvážlivě, tak, 
aby svůj názor byli schopni obhájit 
- předkládáme žákům dostatečné množství 
estetických prožitků a poskytujeme  
dostatek prostoru k tomu, aby si uvědomili, 
že lidé vnímají stejnou věc různě 
 

Kompetence komunikativní - pořádáme veřejná vystoupení žáků 
(vánoční koncert, vystoupení ke Dni  
matek...) 
- organizujeme pěvecké soutěže 
- učíme žáky diskutovat i naslouchat, 
prezentovat své výsledky 
- ukazujeme žákům, že vyslechnout názor  
druhých lidí na společně prožitý estetický 
prožitek a vhodně na něho reagovat, může 
být přínosem 
- poskytujeme dětem dostatečný prostor 
k jejich vlastnímu uměleckému projevu 
 

Kompetence sociální a personální - vysvětlujeme a budujeme zásady chování 
na kulturních akcích 
- předvádíme žákům na příkladech  
z hudební výchovy nezbytnost přebírání 
zkušeností druhých lidí pro vlastní 
zdokonalování 
- na základě respektování názorů každého 
žáka budujeme v dětech  sebedůvěru,  
toleranci k ostatním 
 

Kompetence občanské - učíme respektovat, chránit a oceňovat naše 
kulturní tradice a projevovat smysl pro 
kulturu i tvořivost 
- učíme respektovat druhé (kulturní rozdíly) 



- budujeme v žácích pozitivní postoj 
k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a 
tvořivost 
- vedeme žáky k tomu, aby se aktivně 
zapojovali do kulturního dění 
 

Kompetence pracovní - vedeme žáky k dodržování pravidel 
hlasové hygieny 
- objasňujeme žákům základní pravidla pro 
grafický záznam hudby 
- při práci podporujeme tvořivost a 
nápaditost 
 

 
 



 
         Oblast : 

Umění a kultura 
        Předmět : 

Hudební výchova 

           Ročník  : 
1. 

 

Očekávané výstupy 

 

         Učivo 
 

Průřezová témata 

- zpívá na základě svých 
dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase 

- správné dýchání a 
výslovnost, rozvoj hlavového 
tónu, rozšiřování hlasového 
rozsahu, zpěv lidových i 
umělých písní 

 

- rytmizuje a melodizuje 
jednoduché texty improvizuje 
v rámci nejjednodušších 
hudebních forem 

- hudební hry (deklamace 
říkadel, hra na ozvěnu apod.), 
hra na tělo, rytmizace a 
melodizace slov a krátkých 
textů ( 5-3, 5-6-5-3, 5-4-3) 

OSV - kreativita 

- využívá jednoduché hudební 
nástroje k doprovodné hře 

- hra nejjednodušších 
doprovodů na Orffovy nástroje 

- reaguje pohybem na znějící 
hudbu, pohybem vyjadřuje 
metrum, tempo, dynamiku, 
směr melodie 

- pohybový doprovod znějící 
hudby, hra na tělo, hudebně 
pohybové hry, taneční hry se 
zpěvem, jednoduché lidové 
tance 

- rozlišuje jednotlivé kvality 
tónů, rozpozná výrazné 
tempové a dynamické změny 
v proudu znějící hudby 

- zvuk-tón, řeč-zpěv, tón 
dlouhý-krátký, hluboko-
vysoko, silně-slabě, pomalu 
rychle, vesele-smutně, 
ukolébavka, pochod 

 

- rozpozná v proudu znějící 
hudby některé hudební 
nástroje, odliší hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně 
instrumentální 

- hudba vokální (hlas mužský, 
ženský a dětský) a 
instrumentální, rozlišování hry 
na zobcovou flétnu, klavír, 
housle (příp. další) 

 

 



 
  Oblast : 

Umění a kultura 
        Předmět : 

Hudební výchova 

           Ročník  : 
2.-3. 

 

Očekávané výstupy 

 

         Učivo 
 

Průřezová témata 

- zpívá na základě svých 
dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase 

- správné dýchání a 
výslovnost, rozvoj hlavového 
tónu, měkké nasazení, 
výslovnost hlásek na konci 
slov, vyrovnávání vokálů, 
rozšiřování hlasového rozsahu, 
zpěv lidových i umělých písní, 
kánon-seznámení 

 

- rytmizuje a melodizuje 
jednoduché texty, improvizuje 
v rámci nejjednodušších 
hudebních forem 

- hudební hry, hra na tělo, 
rytmizace a melodizace slov a 
krátkých textů ( 5-3, 5-6-5-3, 
5-4-3, 5-6-5-3-2-1, 1-3-5, 1-5-
3-1) 

OSV - kreativita 

- využívá jednoduché hudební 
nástroje k doprovodné hře 

- hra nejjednodušších 
doprovodů na Orffovy nástroje 

- reaguje pohybem na znějící 
hudbu, pohybem vyjadřuje 
metrum, tempo, dynamiku, 
směr melodie 

- pohybový doprovod znějící 
hudby, hra na tělo, hudebně 
pohybové hry, taneční hry se 
zpěvem, jednoduché lidové 
tance, pohybové vyjádření 
melodie, jejího charakteru, 
tempa a dynamiky 

- rozlišuje jednotlivé kvality 
tónů, rozpozná výrazné 
tempové a dynamické změny 
v proudu znějící hudby, 
orientuje se v jednoduchém 
zápisu skladby 

- rozlišování charakteru 
melodie (vzestupná, sestupná, 
lomená);zesilování -
zeslabování (p-mf-f); 
zrychlování-zpomalování; 
notová osnova, houslový klíč, 
taktová čára, takt 2/4, ¾, 4/4, 
nota celá, půlová, čtvrťová, 
pomlky, noty c1–a1 - 
seznámení 

 

- rozpozná v proudu znějící 
hudby některé hudební 
nástroje, odliší hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně 
instrumentální 

- hudba vokální, vokálně 
instrumentální a 
instrumentální, rozlišování hry 
na známé hudební nástroje, 
orchestr-sólo, hudba určená 
k slavnostním příležitostem-
hudba populární 

 

 



 
         Oblast : 

Umění a kultura  
        Předmět : 

Hudební výchova 

           Ročník  : 
4.-5. 

 

Očekávané výstupy 

 

         Učivo 
 

Průřezová témata 

- zpívá na základě svých 
dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase 
či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při 
zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti 

- pěvecký a mluvní projev – 
pěvecké dovednosti (dýchání, 
výslovnost, nasazení a tvorba 
tónu, dynamicky odlišný 
zpěv), hlasová hygiena, 
rozšiřování hlasového rozsahu. 
- hudební rytmus – realizace 
písní ve 2/4, ¾, a 4/4 taktu 
- dvojhlas a vícehlas – 
prodleva, kánon, lidový 
dvojhlas apod. Intonace, 
vokální improvizace, hudební 
hry  
- česká hymna a okolnosti 
jejího vzniku 

 

- orientuje se v zápisu 
jednoduché písně či skladby a 
podle svých individuálních 
schopností ji realizuje 

- orientace v notovém 
(grafickém) záznamu 
jednoduché melodie, její 
reprodukce 

 

- využívá na základě svých 
hudebních schopností a 
dovedností jednoduché popř. 
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. 

OSV - kreativita 

- rozpozná hudební formu 
jednoduché písně či skladby 

- hudba vokální, 
instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas, 
hudební nástroj 
- symfonický orchestr, 
dirigent, sbormistr  
- hudební styly a žánry – 
hudba taneční, pochodová, 
populární apod.  
- rondo, variace - epizody ze 
života skladatelů poslouchané 
hudby – B. Smetana, A. 
Dvořák, J.S. Bach, W.A. 
Mozart   

MeV – fungování a vliv médií 
ve společnosti 

- vytváří v rámci svých 
individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry 
a dohry a provádí elementární 
hudební improvizace 

- rytmizace, melodizace a 
stylizace, hudební improvizace 
s využitím tónového materiálu 
písně, hudební doprovod 
(akcentace těžké doby 
v rytmickém doprovodu, 
ostinato, prodleva), hudební 
hry, jednodílná písňová forma  

 

- rozpozná v proudu znějící - kvality tónů – délka, síla,  



hudby některé z užitých 
hudebních výrazových 
prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, 
dynamické a zřetelné 
harmonické změny 

barva, výška  
- vztahy mezi tóny – souzvuk, 
akord 
- hudební výrazové prostředky 
a prvky s výrazným 
sémantickým nábojem – 
rytmus, melodie, harmonie, 
barva, kontrast a gradace, 
pohyb melodie (vzestupná a 
sestupná), zvukomalba, 
metrické, dynamické, rytmické 
a harmonické změny 
v hudebním proudu 

- 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 – 
paměťové uchování a 
reprodukce pohybů 
prováděných při tanci či 
pohybových hrách 

 

 



Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do oblasti Umění a kultura.   
Tento předmět je součástí procesu rozvoje estetických vztahů žáků ke skutečnosti a k umění. 
Ve výuce výtvarné výchovy vycházíme především z citového vztahu žáků k zobrazované 
skutečnosti. Výtvarnými činnostmi rozvíjíme tvořivost, fantazii a estetické cítění, 
podněcujeme a uspokojujeme potřeby žáků vyjadřovat se k různým tématům, situacím, 
prožitkům. Pro výtvarnou činnost je nepostradatelné příznivé a klidné prostředí zbavené 
strachu ze známky nebo výsměchu druhých. 
Pracujeme s vizuálně obraznými znakovými, systémy, které jsou nástrojem poznávání a 
prožívání lidské existence. Tvořivým přístupem k práci vycházíme zejména z porovnávání 
dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňujeme mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a 
prožitky. V tomto předmětu je důležitá tvorba, vnímání a interpretace prací.  
Vizuálně obrazné vyjádření využíváme jednak k přenosu reality, dále jako prostředku, který 
se podílí na způsobu jejího příjímání a zapojování do procesu komunikace. 
Předmět výtvarná výchova zařazujeme na prvním stupni do všech ročníků s časovou dotací 2 
hodiny. Na druhém stupni zařazujme tento předmět do šestého a sedmého ročníku s časovou 
dotací 2 hodiny a v osmém ročníku jednu hodinu týdně. 
K vytváření hlubšího vztahu k výtvarnému umění využíváme i návštěvy výstav. Na vytváření 
žákovského výtvarného vkusu a jeho vztahu k výtvarnému umění a výtvarným hodnotám má 
také vliv prostředí (rodina, škola, obec, její okolí), kde děti žijí. Nemalý vliv má i rozvoj 
techniky – fotografie, televize, video, počítače. Některými činnostmi můžeme dětem ukázat, 
jak lze tuto moderní techniku vhodně využít (počítačová grafika, internet, televizní motivační 
či vzdělávací pořady, reklama, plakáty, kreslená animace, loutky….) 
Do tohoto předmětu částečně integrujeme i vzdělávací oblast Člověk a svět práce – okruhy 
Práce s drobným materiálem a Konstrukční činnosti. 
Průřezové téma Enviromentální výchova (EV) bude plněno ve čtvrtém, pátém a sedmém 
ročníku. Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) bude plněno ve všech 
ročnících. 



Klíčové kompetence a postupy k jejich naplnění 

 

Klíčová kompetence Postupy k jejímu naplnění 
 

Kompetence k učení     -    vedeme žáky k samostatnosti a spolupráci 
- podporujeme jejich tvořivost 
- vhodnou motivací posilujeme kladný 

vztah žáků k tvůrčím činnostem 
- vedeme sebe, žáky i rodiče, že známka 

není nejdůležitější, mnohem větší cenu má 
uspokojení z vlastní tvorby 

- podporujeme aktivitu při tvůrčích 
činnostech založených na experimentování  

- nepředkládáme žákům hotové poznatky, 
ale vedeme je k odvaze a chuti uplatnit 
osobně jedinečné pocity a prožitky 

- učíme je experimentovat, pozorovat 
komunikovat o procesu tvorby, jejich 
pocitech a prožitcích 

- učíme žáky plánovat i organizovat si 
vlastní činnosti 

- učíme je vyhledávat, přijímat podněty 
z děl výtvarného umění i děl dalších 
obrazových médií 

- hodnotíme individuální posun žáka, 
povzbuzujeme, používáme pozitivní 
hodnocení 

- rozvíjíme sebehodnocení a interpretaci 
vlastní tvorby  

 
Kompetence k řešení problémů - využíváme metody projektového  vyučo- 

      vání 
- používáme skupinovou práci a vedeme 

žáky i k týmové tvorbě  
- vedeme žáky k samostatnosti, učí se hledat 

nové i neobvyklé možnosti pro uplatnění 
výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného 
umění i děl dalších obrazových médií 

 
Kompetence komunikativní    -    učíme žáky diskutovat i naslouchat 

- učíme žáky prezentovat výsledky svých 
činnosti 

- organizujeme výtvarné soutěže  
 

Kompetence sociální a personální - snažíme se, aby klima ve škole i v třídních  
      kolektivech bylo pozitivní 
- používáme skupinovou práci i vzájemnou 

pomoc žáků 
- vedeme žáky k toleranci 
- snažíme se žáky zapojit do organizace 



činností ve škole 
- učíme je konfrontovat výsledky svých 

činností i na mimoškolních akcích  
 

Kompetence občanské    -     vedeme žáky k uvědomování si a  
         uplatňování vlastních zkušeností  

- učíme žáky respektovat tvůrčí činnosti 
druhých 

- pomocí tvůrčích činností vedeme 
k ochraně životního prostředí    

                      
Kompetence pracovní    -     snažíme se o pestrou nabídku volitelných  

          předmětů a zájmových útvarů 
- podporujeme tvořivost a nápaditost 
- zařazujeme praktické exkurze 
- vedeme žáky k dodržování pravidel 

bezpečnosti a hygieny 
- pomáháme nadaným žákům v profesní 

orientaci 
- vytváříme kladný vztah k přírodě 
- prakticky využíváme ICT technologie 
 

 
   



 
         Oblast : 
 

Umění a kultura 
 

        Předmět : 
     

Výtvarná výchova 

           Ročník  : 
 

1.  -  3. 

 

Očekávané výstupy 

 

         Učivo 
 

Průřezová témata 

 

- pozná různé druhy tvarů,        
porovnává vlastnosti, které 
zakládají, jejich podobnost 
či odlišnost, jejich vztahy, 
pozná různorodé přírodní a 
umělé materiály, seznamuje 
se s rozličnými postupy, 
technikami a nástroji 

 

- záměrně využívá a 
kombinuje vizuálně obrazné 
elementy a prostředky 
(barva, linie, modelování), 
tvůrčím způsobem 
experimentuje s barvami, 
dokáže míchat a překrývat 
barvy, rozezná teplé a 
studené, světlé a tmavé 

 

- vyjadřuje se výtvarně na 
základě svého pohybového 
a sluchového vnímání, 
vnímá událost různými 
smysly, uvědomuje si podíl 
zraku na jejím vnímání  

 

- sestaví předměty do 
neobvyklých souvislostí, 
vytvoří nové a neobvyklé 
předměty a souvislosti, 
originálním způsobem 
kombinuje linii, tvar, 
objem, barvu, texturu, 
objekty 

 

- zdůvodní a obhájí 
výtvarné pojetí, vede 
dialog, vyjadřuje se k 
tvorbě své a druhých, 

 
- pojmenování jednotlivých 
vizuálně obrazných elementů 
(tvar, objem, kvalita, textura) a 
jejich vztahy (podobnost, 
kontrast, struktura, rytmus), 
rozlišování neobvyklých 
materiálů a nástrojů (ruka, 
dřívko, nit, kůra, písek, kov, 
kůže) 
 

- fantazijní představy, hra s 
barvou, plošné a prostorové 
vyjádření, originalita v 
souvislosti s vyjádřením 
vlastních prožitků 
 
 
 
 
 
- souvislost zraku a ostatních 
smyslů (čich, hmat, sluch, 
chuť) a pohybu 
 
 
 
 
 
- kombinace neobvyklých 
předmětů, alternativní použití 
linie, objemu, plochy a textury 
k vyjádření osobního zážitku 
 
 
 
 
 
- tolerance a porovnávání, 
tvorba a interpretace 
uznávaných autorů, ilustrace  
dětských knih 

 
OSV - Kreativita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



toleruje jejich způsoby   

         Oblast : 
 

Umění a kultura 
 

        Předmět : 
     

Výtvarná výchova 

           Ročník  : 
 

        1.  -  3. 

Očekávané výstupy          Učivo Průřezová témata 
 

-výtvarného vyjádření, 
porovná vlastní interpretaci 
s interpretací uznávanou, 
inspiruje se jí 

 
- ověřuje si vliv své činnosti 
na okolí, vystavuje své 
práce, podílí se na zlepšení 
prostředí školy 

 

 

 

- vytváří jednoduchými 
postupy různé předměty 
z tradičních i netradičních 
materiálů  

- pracuje podle slovního 
návodu a předlohy 

 

 

- zvládá elementární 
dovednosti a činnosti při 
práce se stavebnicemi 

 

 

 

 
 

- rozdíl mezi obsahem, který 
sám vkládá a obsahem 
uznávaným v širším sociálním 
okruhu, vhodnost užití 
konkrétních obrazných 
znakových prostředků, 
instalace výstavy, vkus a 
nevkus v interiéru 

- vlastnosti materiálu 
(přírodniny, modelovací 
hmota, papír a karton, textil, 
drát, fólie aj.) 

- pracovní pomůcky a nástroje 
– funkce a využití 

- jednoduché pracovní operace 
a postupy, organizace práce 

 

- stavebnice (plošné, 
prostorové, konstrukční) 

- práce s návodem, předlohou, 
jednoduchým náčrtem 

 

 



 
         Oblast : 
 

Umění a kultura 
 

        Předmět : 
     

Výtvarná výchova 

           Ročník  : 
 

4.  - 5. 

 

Očekávané výstupy 

 

         Učivo 
 

Průřezová témata 

 

- při vlastních tvůrčích 
činnostech pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě 
vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční 
vztahy a jiné) 
 
- užívá a kombinuje prvky 
vizuálně obrazného vyjádření 
ve vztahu k celku: plošném 
vyjádření linie a barevné 
plochy; v objemovém 
vyjádření modelování a 
skulpturální postup; 
v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu 
k vlastnímu tělu a jako 
nezávislý model  
 
- při tvorbě vizuálně obrazných 
vyjádření se vědomě zaměřuje 
na projevení vlastních 
životních zkušeností i na 
tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho 
nejbližší sociální vztahy 
 
- nalézá vhodné prostředky pro 
vizuálně obrazná vyjádření 
vzniklá na základě vztahu 
zrakového vnímání k vnímání 
dalšími smysly; uplatňuje je 
v plošné, objemové a 
prostorové tvorbě 
 
 
 
 
 
 

 
- prvky vizuálně obrazného 
vyjádření – linie, tvary, 
objemy, světlostní a barevné 
kvality, textury – jejich 
jednoduché vztahy (podobnost, 
kontrast, rytmus), jejich 
kombinace a proměny v ploše, 
objemu a prostoru 
 
- uspořádání objektů co celků 
– uspořádání na základě jejich 
výraznosti, velikosti a 
vzájemného postavení ve 
statickém a dynamickém 
vyjádření 
 
 
 
- typy vizuálně obrazných 
vyjádření – jejich rozlišení 
výběr a uplatnění – hračky, 
objekty, ilustrace textů, volná 
malba, skulptura, plastika, 
animovaný film, comics, 
fotografie, elektronický obraz, 
reklama 
- reflexe a vztahy zrakového 
vnímání k vnímání ostatními 
smysly – vizuálně obrazná 
vyjádření podnětů hmatových, 
sluchových, pohybových, 
čichových, chuťových a 
vyjádření vizuálních podnětů 
prostředky vnímatelnými 
ostatními smysly 
- smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření – 
umělecká výtvarná tvorba, 
fotografie, film, tiskoviny, 
televize, elektronická média, 
reklama) 

 
OSV - Kreativita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV – Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- osobitost svého vnímání 
uplatňuje v přístupu k realitě, 
k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro 
vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků 
svobodně volí a kombinuje 
prostředky (včetně prostředků 
a postupů současného 
výtvarného umění) 
 
- porovnává různé interpretace 
vizuálně obrazného vyjádření a 
přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace 
 
- nalézá a do komunikace 
v sociálních vztazích zapojuje 
obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 
 
 
- vytváří přiměřenými 
pracovními operacemi a 
postupy na základě své 
představivosti různé výrobky 
z daného materiálu 

- prostředky k vyjádření 
emocí, pocitů, nálad, fantazie, 
představ a osobních zkušeností 
– manipulace s objekty, pohyb 
těla a jeho umístění v prostoru, 
akční tvar malby a kresby 

- přístupy k vizuálně obrazným 
vyjádřením – hledisko jejich 
vnímání (vizuální, baltické, 
statické, dynamické), hledisko 
jejich motivace (fantazijní, 
založené na smyslovém 
vnímání) 

- osobní postoj v komunikaci – 
jeho utváření a zdůvodňování; 
odlišné interpretace vizuálně 
obrazných vyjádření 
(samostatně vytvořených a 
přejatých) v rámci skupin, 
v nichž se dítě pohybuje; jejich 
porovnávání s vlastní 
interpretací 

- komunikační obsah vizuálně 
obrazných vyjádření – 
v komunikaci se spolužáky, 
rodinnými příslušníky a 
v rámci skupin, v nichž se žák 
pohybuje (ve škole i mimo 
školu); vysvětlování výsledků 
tvorby podle vlastních 
schopností a zaměření 

- proměny komunikačního 
obsahu – záměry tvorby a 
proměny obsahu vlastních 
vizuálně obrazných vyjádření i 
děl výtvarného umění 

- jednoduché pracovní operace 
a postupy, organizace práce 

 

- práce s různými materiály  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EV – Základní podmínky 
života 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV - Ekosystémy 

 
 
 
- využívá při tvořivých 
činnostech s různým 
materiálem prvky lidových 
tradic 

(přírodniny, modelovací 
hmota, papír a karton, textil, 
drát, fólie aj.) 
 
- lidové zvyky, tradice, 
řemesla 
 

 



 
- volí vhodné pracovní 
pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému 
materiálu 
 
- udržuje pořádek na 
pracovním místě a dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc 
při úrazu 
 
- provádí při práci se 
stavebnicemi jednoduchou 
montáž a demontáž 
- pracuje podle slovního 
návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 
 
- dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při úrazu 

 
 
- pracovní pomůcky a nástroje 
– funkce a využití 
 
 
 
- organizace práce 
 
 
 
 
- práce s návodem, předlohou, 
jednoduchým náčrtem 
- stavebnice (plošné, 
prostorové, konstrukční) 
sestavování modelů 
 
 
 
- organizace práce 

 
 



 
         Oblast : 
 

Umění a kultura 
 

        Předmět : 
   

  Výtvarná výchova 

           Ročník  : 
 

6.  – 8. 

 

Očekávané výstupy 

 

         Učivo 
 

Průřezová témata 

 

- experimentuje s různorodými 
materiály pro vizuálně obrazná 
vyjádření, vytváří v ploše i v 
prostoru jejich neobvyklé 
kombinace 

- zvládá a používá vybrané 
techniky pro vyjádření svých 
myšlenek a představ, hledá 
jejich neobvyklé kombinace 

 

- popíše subjektivní 
psychologický účinek barev a 
jejich symbolické významy 

 

- ověřuje a využívá 
kompoziční principy, a to jak 
při vlastní tvorbě, tak při 
interpretaci vizuálně 
obrazných vyjádření vlastních 
i uměleckých 

 

 

 

 

- zařadí do historických 
souvislostí různé typy 
zobrazení, na konkrétních 
příkladech porovnává různé 
přístupy ke zvolenému tématu, 
snaží se odhalit jejich kulturní 
a historické kontexty 

 

- porovnává vybrané projevy 
kultury tzv. přírodních národů 
a projevy průmyslových 
civilizací  

-rozliší verifikovatelné vjemy 
od fantazijních představ 

 
- kombinace neobvyklých 
materiálů  
plošné a prostorové vyjádření 
uspořádání objektů do celků 
v ploše, objemu, v prostoru a 
časovém průběhu a vyjádření 
vztahů pohybu a proměn uvnitř 
a mezi objekty (lineární, 
světlostní, barevné, plastické a 
prostorové prostředky a 
prostředky vyjadřující časový 
průběh)  ve statickém a 
dynamickém vyjádření 
malba temperou, suchým 
pastelem, kresba tužkou, 
perem, uhlem, fixem 
originalita, projekce vlastních 
požitků se zaměřením na volbu 
nebo kombinaci výtvarných 
technik 
harmonie, disharmonie, 
vyjádření pocitů se slovním 
komentářem 
nauka o barvách (jas, tón, 
lomená barva, pestré a 
nepestré barvy, míchání barev) 
- kompozice (dominanta, 
subdominanta, vertikála, 
horizontála, diagonála, zlatý 
řez) 
kontrast, harmonie 
emotivní obsah nefigurativních 
i figurativních obrazových 
prostředků 
 
- historický posun v 
interpretaci 
rozdíl v interpretaci evropské 
a mimoevropské kultury 

 
OSV - Kreativita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vybírá, vytváří a pojmenovává 
co nejširší škálu prvků 
vizuálně obrazných vyjádření a 
jejich vztahů, uplatňuje je pro 
vyjádření vlastních zkušeností, 
vjemů, představ a poznatků, 
variuje různé vlastnosti prvků 
a jejich vztahů pro získání 
osobitých výsledků 

 
- výtvarně vyjádřený pocit z 
hudby 
výtvarně vyjádřený pocit z 
různorodých povrchů 
vnímaných hmatem 
 
- rozdílná interpretace v 
různých historických obdobích 
tolerance k odlišnému 
vnímání, empatie 
klasická umělecká díla v 
porovnání se současnými  
důvody vzniku odlišných 
interpretací vizuálně 
obrazného vyjádření, záměr 
autora 
 
- řád ve výtvarné geometrii 
(ulity, labyrinty) 
technické prvky 
 
- sebehodnocení (portfolio, 
archiv, tematická výstava) 
sebeprosazení, zdůvodnění 
konkrétního vizuálně 
obrazného vyjádření 
 
- design – tvar a funkce 
- reflexe a vědomé uplatnění 
při vlastních tvůrčích 
činnostech  
- Výtvarné vyjadřování a 
zobrazování skutečnosti-
kresba, malba podle modelu 
Práce s netradičními materiály 
 

 

 
 



Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vzdělávací obor: Výtvarná a hudební výchova 

Vyučovací předmět: Estetická výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
Vyučovací předmět estetická výchova patří do oblasti Umění a kultura.   
Tento předmět je součástí procesu rozvoje estetických vztahů žáků ke skutečnosti a k umění 
současnému i v historických souvislostech. Vedeme k pochopení umění jako specifického 
způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace. Snažíme 
se vést k pochopení umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné 
součásti lidské existence.  
Spoluvytváříme vstřícnou a podnětnou atmosféru pro pochopení a poznání uměleckých 
hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým 
kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých 
skupin, národů a národností. 
 Seznamujeme se závěry tvorby a proměn obsahu vizuálně obrazných vyjádření děl 
výtvarného umění v historické, sociální a kulturní souvislosti.  
Vedeme žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a 
poslechových činností k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání. 
Všechny tyto činnosti jsou vzájemně provázány a navzájem se doplňují. 
Estetické cítění a vkus, stejně tak i kladný citový vztah k výtvarnému umění prohlubujeme 
prostřednictvím umělecké výtvarné tvorby, fotografie, filmu, tiskovin, moderní techniky. 
Vhodně využíváme návštěvy výstav, koncertů, besedujeme nad knihami a jejich ilustracemi, 
využíváme vycházky, při kterých můžeme pozorovat výstavbu obce, významné stavby obce, 
stavební sloh, ve kterém jsou domy postaveny, úpravy domů a jejich okolí.  
Předmět je zařazen do šestého až devátého ročníku. Časová dotace v 6.roč. 2 hodiny, v 7.-
9.roč. je dotace 1 hodina týdně.  
V tomto předmětu budou plněna i některá průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, 
mediální výchova.  



 
 
Klíčové kompetence a postupy k jejich naplnění 

 

Klíčová kompetence 
Postupy k jejímu naplnění 

 
Kompetence k učení     -    vedeme žáky k samostatnosti a spolupráci 

   -    podporujeme jejich tvořivost  
- vhodnou motivací posilujeme kladný   
      vztah žáků k tvůrčím činnostem 
- vedeme sebe, žáky i rodiče, že známka není 

nejdůležitější, mnohem větší cenu má 
uspokojení z vlastní tvorby 

- podporujeme aktivitu   
- nepředkládáme žákům hotové poznatky, ale 

vedeme je k přemýšlení, hledání souvislostí a 
vztahů  

- učíme je experimentovat, pozorovat, 
srovnávat a vyvozovat závěry a  komunikovat 
o jejich pocitech a prožitcích 

- učíme žáky plánovat i organizovat si  
      vlastní činnosti 
- učíme je vyhledávat, třídit i zpracovávat 

informace z různých zdrojů děl výtvarného 
umění i děl dalších obrazových médií 

- hodnotíme individuální posun žáka, 
povzbuzujeme, používáme pozitivní 
hodnocení 

- rozvíjíme sebehodnocení  
Kompetence k řešení problémů - zadáváme problémové úlohy a učíme žáky, že 

nemusí existovat pouze jediná cesta 
- využíváme metody projektového  vyučo- 
      vání 
- používáme skupinovou práci a vedeme žáky i 

k týmové tvorbě  
- vedeme žáky k samostatnosti, učí se hledat  

informace, využívat moderní techniky, požádat 
o pomoc při řešení problémů 

Kompetence komunikativní - pořádáme veřejná vystoupení žáků     
      (vánoční koncert, vystoupení pro  
      důchodce atd.) 

    -    učíme žáky vyjadřovat své názory ve škol- 
         ním parlamentu a časopise    
    -    učíme žáky diskutovat i naslouchat 

 -    při projektovém vyučování se učí  
       prezentovat své výsledky 
 -    organizujeme soutěže výtvarné, recitační,   
       pěvecké, atd. 

Kompetence sociální a personální    -    snažíme se, aby klima ve škole i v třídních   
      kolektivech bylo pozitivní 
- používáme skupinovou práci i vzájemnou 



pomoc žáků 
- vedeme žáky k toleranci 
- snažíme se žáky zapojit do organizace činností 

ve škole 
- při výuce i v mimoškolních činnostech 

přijímají žáci různé role 
 

Kompetence občanské     -    vedeme žáky k uvědomování si a     
         uplatňování vlastních zkušeností 

 -   učíme žáky respektovat druhé  
         (národnostní a kulturní rozdíly) 

- pomocí tvůrčích činností vedeme   
      k ochraně životního prostředí   
                         

Kompetence pracovní     -   snažíme se o pestrou nabídku volitelných  
         předmětů a zájmových útvarů 

- podporujeme tvořivost a nápaditost 
- zařazujeme praktické exkurze 
- vedeme žáky k dodržování pravidel 

bezpečnosti a hygieny 
- pomáháme nadaným žákům v profesní 

orientaci 
- vytváříme kladný vztah k přírodě 

 



 
         Oblast : 
 

Umění a kultura 
 

        Předmět : 
     

Estetická výchova 

           Ročník  : 
 

       6.  -  9. 

Očekávané výstupy          Učivo Průřezová témata 
 Využívá své individuální 
hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních 
aktivitách  
Reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé 
motivy, témata i části skladeb, 
vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí 
jednoduché hudební 
improvizace  
Orientuje se v zápise písní a 
skladeb různých stylů a žánrů, 
tyto písně či skladby na 
základě individuálních 
schopností a získaných 
dovedností svým způsobem 
realizuje 

- vokálně instrumentální 
aktivity individuální a 
společné 

- rytmické a melodické 
zákonitosti 

-  notový záznam, jeho 

proměny vzhledem k žánru a 

charakteru  

- hudební nástroje 

OSV - kreativita 
 
 
 
 
 
 
 

6.ročník 

Zařadí na základě 
individuálních schopností a 
získaných vědomostí slyšenou 
hudbu do stylového období a 
porovnává ji z hlediska její 
slohové a stylové příslušnosti 
s dalšími skladbami. 
Orientuje se v proudu znějící 
hudby, vnímá užité hudebně 
výrazové prostředky a 
charakteristické sémantické 
prvky, chápe jejich význam 
v hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu 
jako k logicky utvářenému 
celku 

- hudba a slovo: (melodram, 

scénická hudba) variace, 

hudba na jevišti: (opera, 

opereta, muzikál, hudební 

revue) 

 

-  lidová píseň a její proměny 

- významní skladatelé klasické 

hudby a jejich dílo 

- moderní hudební styly 

7.ročník 

 
 
 
 
 

 

6.ročník 

Žák vyhledává souvislosti 
mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

- hudba a výtvarné umění 
- hudba a divadlo 

 

- hudba a tanec 

- hudba a literatura 
 

 

6.ročník 

 
 

8.ročník 

Uplatňuje získané pěvecké 
dovednosti a návyky při zpěvu 
i při mluveném projevu 

- zpěv písní různých stylů  
žánrů 

-  tóniny 

6.ročník 

 



v běžném životě; zpívá dle 
svých dispozic intonačně čistě 
a rytmicky přesně  
v jednohlase i vícehlase, 
dokáže ocenit kvalitní vokální 
projev druhého a realizuje 
podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně 
a skladby různých stylů 

- hudební improvizace 
- poslech významných 

hudebních děl  ( různých 

žánrů) 

 

6.ročník 

 

Rozpozná některé z tanců 
různých stylových období, 
zvolí vhodný typ hudebně 
pohybových prvků 
k poslouchané hudbě a na 
základě individuálních 
hudebních schopností a 
pohybové vyspělosti předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu 

- taneční kroky, pantomima, 
hudba a tanec (balet, 
výrazový tanec, 
společenské tance) 

8.ročník 

Užívá vizuálně obrazná 
vyjádření k zaznamenávání 
vizuálních zkušeností, 
zkušeností získaných ostatními 
smysly a k zaznamenání 
podnětů z představ a fantazie 

- Prostředky pro vyjádření 
emocí, nálad, fantazie 

- Vlastní prožívání, 
interakce s realitou  

7.ročník 

Interpretuje umělecká vizuálně 
obrazná a hudební vyjádření 
současnosti i minulosti, 
vychází přitom ze svých 
znalostí historických 
souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

- Na příkladech konkrétních 
děl vyhledává a porovnává 
různé způsoby 
uměleckého vyjadřování 
 

7.ročník 

Ověřuje komunikační účinky 
vybraných, upravených či 
samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření 
v sociálních vztazích, nalézá 
vhodnou formu pro jejich 
prezentaci 

- Prostředky pro vyjádření 
emocí, nálad, fantazie 

- Událost-originální 
dokončení situace-
vyjádření výtvarnými 
prostředky 

- Land art, happening-
komunikace, spolupráce 

8.ročník 

Vybírá, kombinuje a vytváří 
prostředky pro vlastní osobité 
vyjádření, porovnává a hodnotí 
jeho účinky s účinky již 
existujících  i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření 

- Vyhledávání vhodných 
témat a způsobů jejich 
zpracování  

- Práce s textem 
(porozumění textu a 
pravdivá reprodukce) 

9.ročník 

Žák ověřuje účinky vybraných 
či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření 
v sociálních vztazích 

- umělecká výtvarná tvorba, 
fotografie, film, tiskoviny, 
reklama a jejich smyslové 
účinky 

9.ročník 



- ilustrace textu, animovaný 
film, comics jako typ 
vizuálního vyjádření 

- v komunikaci se spolužáky 
vysvětluje výsledky tvorby 

 
Žák ověřuje komunikační 
účinky vybraných, pravených 
či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření 
v sociálních vztazích. Nalézá 
vhodnou formu pro jejich 
prezntaci 

- Vytváření a zpracovávání 
anket, průzkumů a 
jednotlivých textů, jejich 
vzájemná kombinace a 
doplnění ilustračními 
vizuálními materiály 

- Komunikace a etiketa 

MeV – fungování a vliv 
médií ve společnosti 
MeV – vnímání autora 
mediálních sdělení 
 

9.ročník 

 
 



Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 

Vzdělávací předmět: Čtení s porozuměním 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Předmět je zařazen od 1. do 5.ročníku. Cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních 

kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi,  které mu umožňují správně 

vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim. Předmět patří do oboru český jazyk a literatura a 

naplňuje některé výstupy tohoto oboru. 

Klíčové kompetence a postupy k jejich uplatnění 

Klíčové kompetence Postupy k jejich uplatnění 
Kompetence k učení - rozvíjíme u žáků dovednosti potřebné k 

osvojování učiva 

- seznamujeme žáky s možnostmi 

využívání osvojených dovedností z 

jazykového vzdělávání v  další oblastech 

- vedeme žáky k systematickému 

uspořádání a ukládání informací 

Kompetence k řešení problémů - využíváme poznání literárněvědných 

poznatků  k  pochopení čteného textu 

Kompetence komunikativní - vedeme k správné formulaci obsahu 

sdělení u probíraných žánrů 

- rozšiřujeme slovní zásobu a předkládáme 

dostatek příležitostí k porozumění obsahu 

literárních textů 

Kompetence sociální a personální - nabízíme žákům příležitost pracovat ve 

skupinách, aby mohli diskutovat, dokázali 

požádat o pomoc a pomoc sami 

poskytnout 

- učíme vyjádřit a obhájit svůj názor 

- utváříme čtenářský vkus a zájem o četbu 

- vedeme žáky k ohleduplnosti i sebeúctě 

Kompetence občanské - učíme žáky chápat význam tradic a 

kulturního dědictví 

-  podporujeme je v potřebě četby, recitace 

i dalšího kulturního dění 

- učíme je  orientovat se v médiích 

Kompetence pracovní - učíme  žáky k přípravě a udržování jejich 

učebního prostoru 

- ukazujeme  důležitost znalosti mateřštiny 

pro 

  



Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Čtení s porozuměním 
Ročník: 

1.- 3. 

plynule čte s porozuměním 

texty přiměřeného rozsahu a 

náročnosti 

 

-porozumí písemným nebo 

mluveným pokynům 

přiměřené složitosti 

 

-píše správné tvary písmen a 

číslic, správně spojuje 

písmena i slabiky 

pečlivě vyslovuje, opravuje 

svou nesprávnou nebo 

nedbalou výslovnost 

 

-v krátkých mluvených 

projevech správně dýchá a 

volí vhodné tempo řeči 

 

čtení 
-praktické čtení – přípravná 

cvičení zraková,sluchová, 

správné čtení slabik, 

snadných slov a krátkých vět 

-uplatnění  přirozené 

intonace 

-hlasité a tiché čtení 

s porozuměním 

 

naslouchání 
-poslech literárních textů 

-přednes říkadel, krátkých 

básní 

-vyprávění,pohádka 

seznámení se základy 

literatury (poezie próza, 

divadlo, výtv. doprovod) 
mluvený projev 
-přednes básní, vyprávění 

pohádek a dramatizace 

-řešení hádanek a slovních 

hříček 

-komunikační žánry : 

pozdrav, oslovení, omluva, 

prosba 

 

 

Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Čtení s porozuměním 
Ročník: 

4.- 5. 

-rozlišuje různé typy 

uměleckých textů 

-volně reprodukuje text podle 

svých schopností, vyjadřuje 

své dojmy z četby a 

zaznamenává je 

 

-druhy a žánry dětské 

literatury 

-volná reprodukce textu, 

dramatizace, ilustrace k 

přečtenému  

- základní literární pojmy-

literární druhy a žánry 

(hádanka, báseň, pohádka, 

bajka, povídka, přirovnání, 

spisovatel, básník 

 

 

 



 
Vzdělávací  oblast: Člověk a zdraví 
Vzdělávací obor:     Tělesná  výchova 
Vyučovaný předmět: Tělesná  výchova 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu. 
Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace 
žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační i sportovní využití 
pohybu v režimu školy i mimo školy. Tělesná výchova se vyučuje v 1. - 9. ročníku dvě hodiny 
týdně. 
V tělesné výchově žáci nacházejí prostor k osvojení nových pohybových dovedností. Učí se 
uplatňovat tyto dovednosti v různém prostředí a s různými účinky, zvykají si na rozličné 
sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, rychlé 
rozhodování, organizační schopnosti i nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých 
spolužáků. Významné je propojování pohybových činností s dalšími oblastmi vzdělání 
(hudební výchova, estetika, dopravní kázeň, ochrana přírody, hygiena,…..) 
Žáky vedeme k tomu, aby kladně prožívali osvojené pohybové činnosti a využívali je 
s pomocí dospělých nebo samostatně jako prostředek překonávání aktuálních negativních 
tělesných či duševních stavů a předpoklad pro vytváření trvalého stavu k pohybovým aktiv. 
V tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu 
žáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování - 
- bez paušálního porovnávání žáků podle výkonových norem (tabulky, grafy aj.), které 
neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků. 
Z průřezových témat je zařazena   Osobnostní a sociální výchova. 



 
Klíčové kompetence a  postupy k jejich naplnění. 
 
     Klíčová 
 kompetence 

                       Postupy k jejímu naplnění 

Kompetence k učení - vedeme žáky k samostatnosti a spolupráci 
- podporujeme jejich tvořivost 
- vhodnou motivací posilujeme kladný vztah žáků 

k pohybovým aktivitám 
- učíme žáky pozorovat, srovnávat a organizovat 
- hodnotíme individuální posun žáka, povzbuzujeme, 

používáme pozitivní hodnocení 
- rozvíjíme sebehodnocení 

 
Kompetence k řešení 
problémů 

- využíváme metody projektového vyučování 
- používáme skupinovou práci a vedeme žáky k týmovému 

řešení problémů 
 

Kompetence 
komunikativní 

- pořádáme veřejná vystoupení 
- organizujeme soutěže 

Kompetence sociálně 
personální 

- vedeme žáky k toleranci 
- snažíme se žáky zapojit do organizace činností ve škole i 

mimo školu 
- při výuce přijímají žáci různé role 
- snažíme se o pozitivní klima 

 
Kompetence 
občanské 

- vedeme žáky k sebepoznávání i k odpovědnosti 
- učíme žáky znát své povinnosti i svá práva 
- učíme respektovat druhé (integr. žáci, …) 
- učíme žáky jak se zachovat v krizových situacích a 

poskytnout pomoc 
- vedeme žáky k ochraně životního prostředí 

 
Kompetence 
pracovní 

- podporujeme tvořivost a nápaditost 
- vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny 

 
 



 
 
         Oblast: 
 
  Člověk a zdraví 
   

        Předmět: 
 
    Tělesná výchova 

           Ročník: 
 
          1. – 3. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

 
- reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci  
 
TV – 3 – 1 - 05 

 
Běh 
-rychlý běh  20 – 60 m 
-motivovaný vytrvalostní běh 
Skok 
-skok do dálky z rozběhu 
 odraz z pásma  40 – 60 cm 
skok do výšky – skrčný 
Hod 
-hod míčkem z místa, z chůze  
 
Pohybové hry 
-základní pojmy související  
 s osvojovanými hrami 
-základní organizační povely 
 pro realizaci her 
-základní pravidla 
osvojovaných her 
pohybové hry – lokomoční 
                        - manipulační 
                        - kondiční 
 
 

 

- spolupracuje při 
jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a 
soutěžích  
 
TV – 3 – 1 - 03 

Základy sportovních her 
-manipulace s míčem, pálkou 
 či jiným herním náčiním 
-základní přihrávky 
-průpravné hry 
-spolupráce ve hře 
-utkání podle zjednodušených 
 pravidel (minifotbal, minibas- 
 ketbal, vybíjená…) 

OSV 
-poznávání lidí 
-mezilidské vztahy 
 

 
- adaptuje se na vodní 
prostředí, dodržuje hygienu 
plavání, zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
plavecké dovednosti, vybranou 
plaveckou techniku i prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti 
- spojuje pravidelnou 
každodenní činnost se zdravím 
a využívá nabízené příležitosti  
TV-5-1-11+12 
TV – 3 – 01 - 01 

 
Plavání  
- kurz plavání 
 
 
 
 
 
 
Zimní sporty 
-bezpečnost při provozování 
 zimních sportů 
-hry na sněhu, sáňkování, 
 bobování 

 



 
-základní prvky bruslení 
-základní prvky lyžování 
 (v případě příznivých 
podmínek)  
 
 
 
Rytmické a kondiční cvičení 
-základní pojmy spojené s 
 hudebním doprovodem 
-rytmizovaný pohyb 
-nápodoba pohybem 
-tvořivé vyjádření rytmu 
 

- uplatňuje hlavní zásady 
hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech  
 
TV – 3 – 01 - 04 

 
Turistika a pobyt v přírodě 
-základní pojmy spojené  
 s vycházkami a výlety 
-způsob pohybu v terénu, 
 chování v přírodě 
-turistické vycházky 
-první pomoc při drobných 
 poraněních 

 
OSV 
-sebepoznání a sebepojetí 
-kreativita 

 
- zvládá v souladu s idividuál. 
 předpoklady jednoduché  
 pohybové činnosti  
 
TV – 3 – 01 - 02 
 

 
Akrobacie 
-kotoul vpřed a modifikace 
-kotoul vzad a modifikace 
-průpravná cvičení stoje na 
 rukou 
-stoj na rukou (s dopomocí) 
Přeskok 
-průpravná cvičení pro odraz  
 z gym.můstku, trampolínky 
-výskok do vzporu dřepmo 
 na sníženou švédskou bednu 
-roznožka přes kozu našíř 
Hrazda 
-ručkování ve visu 
-shyb stojmo-odrazem přešvih 
  do vzporu vzado stojmo-stoj 
-shyb stojmo-přešvihy do svisu 
 střemhlav (závěs v podkolení) 
-kombinace cviků 
Kladinka 
-chůze s dopomocí 
-chůze bez dopomoci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
         Oblast: 
    
Člověk a zdraví 
 

        Předmět: 
 
    Tělesná výchova 

           Ročník: 
       
           4. – 5. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

 
-zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti, vytváří varianty 
osvojených pohybových her  
 
TV – 5 – 1 - 03 

 
Pohybové hry 
-základní pojmy související 
 s osvojovanými hrami 
-variace her jednoho druhu 
-využití přírodního prostředí 
 pro pohybové hry 
-pohybové hry – lokomoční 
                        - kontaktní 
                        - soutěživé … 

 

 
-užívá při pohybové činnosti 
základní osvojované tělocvičné 
názvosloví, cvičí podle 
jednoduchého popisu, nákresu 
cvičení  
 
TV – 5 – 1 - 07 
 
-jednoduše zhodnotí kvalitu 
pohybové činnosti spolužáka a 
reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti  
 
TV – 5 – 1 - 05 

 
Základy gymnastiky 
Akrobacie 
-kotoul vpřed a jeho modifik. 
-kotoul vzad a jeho modifikace 
-stoj na rukou (s dopomocí) 
-akrobatické kombinace 
Přeskok 
-přeskok 2-4 dílů bedny  
 odrazem s trampolínky 
-roznožka přes kozu našíř 
-skrčka přes kozu, bednu  
 našíř (můstek,trampolínka) 
Hrazda 
-ze svisu stojmo-náskok  
 do vzporu-sešin 
-kombinace cviků 
Kladinka 
-chůze bez dopomoci (variace) 
 
Rytmické a kondiční cvičení 
-názvy základních lidových  
 tanců 
-vzájemné chování při tanci 
-základní taneční krok 2/4  ¾ 
 

 

-změří základní pohybové 
výkony a porovná je 
s předchozími výsledky  
 
TV – 5 – 1 - 09 

Úpoly 
- průpravná kondiční cvičení  
Základy atletiky 
-pojmy,základní disciplíny 
-základy běhů, skoků,hodů 
-základní způsoby měření a 
 zaznamenávání výkonů 
Běh 
-běžecká abeceda 
-rychlý běh do 60m 

 



 
 
-nízký start (na povel) z bloků 
-vytrvalý běh – na dráze  
 do 1000m,v terénu do 15 min. 
-polovysoký start 
Skok 
-skok do dálky z rozběhu 
 odraz z břevna 
-skok do výšky (skrčný, 
střižný) 
-rozměření rozběhu 
Hod 
-hod míčkem z rozběhu 

 
-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  
 
TV – 5 – 1 - 06 

 
Základy sportovních her 
-základní pojmy osvojovaných 
 činností, základní označení, 
 pravidla zjednodušených her 
-přihrávka jednoruč, obouruč 
-přihrávka vnitřním nártem 
-chytání míče obouruč, 
jednoruč. 
-pohyb s míčem a bez míče 
-vedení míče (driblink, nohou) 
 -střelba na koš  obouruč, 
 jednoruč 
-utkání podle zjednodušených  
 pravidel  
 (minibasketbal, minikopaná ..) 

 

 
-zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti  
 
TV – 5 – 1 - 03 

 
Plavání  
- kurz plavání 
(nebyl-li v nižších ročnících) 
Zimní sporty 
-bezpečnost při provozování  
 zimních sportů 
-hry na sněhu, sáňkování, 
 bobování 
-základy bruslení, lyžování 
 (v případě příznivých 
podmínek) 

 

 
-orientuje se v informačních 
zdrojích o pohybových 
aktivitách ve škole i v místě 
bydliště  
 
TV – 5 – 1 - 10 

 
Turistika a pobyt v přírodě 
-pěší, popř. lyžařská turistika 
-orientace podle mapy a  
 buzoly 
-ochrana přírody 
-základní pravidla pobytu  
 v přírodě 
-aplikace znalostí z jiných  
 předmětů 

 

 



 
 
 
- podílí se na realizaci 
pravidelného pohybového 
režimu, uplatňuje kondičně 
zaměřené činnosti, projevuje 
přiměřenou samostatnost a 
vůli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti  
 
TV – 5 – 1 – 01  
 
 
 
- uplatňuje pravidla hygieny 
a bezpečného chování 
v běžném sportovním 
prostředí, adekvátně reaguje 
na situaci úrazu spolužáka  
 
TV – 5 – 1 – 04  
 
 
 
 
- zařazuje do pohybového 
režimu korektivní cvičení, 
především v souvislosti 
s jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým 
oslabením  
 
TV – 5 – 1 – 02  
 
 
 
 
 
- zorganizuje nenáročné 
pohybové činnosti a soutěže 
a úrovni třídy  
 
TV - -5 – 1 – 08  
 
 
 
 
 

Činnosti ovlivňující zdraví  
- vhodné a nevhodné prostředí pro 
TV  
- význam přípravy organizmu 
před pohybovou činností 
- význam pohybu pro zdraví 
- bezpečný pohyb a chování ve 
známém i neznámém prostředí pro 
TV, dodržování pokynů týkajících 
se jejich bezpečnosti a ochrany 
zdraví 
- hygiena při TV, vhodný 
sportovní oděv a obuv 
- dodržovat pořádek a čistotu při 
pobytu v tělocvičně, na hřišti, 
v přírodě 
- vést žáky ke správné reakci při 
zranění, přivolat pomoc, lékaře 
 
Pořadová cvičení 
- nástupy 
- hlášení 
- základní povely a postoje 
- společný pozdrav  
 
Průpravná cvičení 
- rozcvičky 
- příprava organizmu pro různé 
pohybové činnosti  
- správné držení těla 
- rozvoj koordinace pohybů a 
zvyšování jejich úrovně 
- v návaznosti na správně 
provedené průpravné cvičení 
dokáže dítě zvládnout daný cvik  
 
Sportovní hry 
- základní spolupráce při hře 
- organizace utkání, pravidla, 
výsledky, losování 
- průpravné sportovní hry 
- přihrávky, chytání, střelba, práce 
s míčem i bez míče   
 
Pohybové hry  
- netradiční pohybové hry 
s netradičními pomůckami 
- upevnění pravidel hry 
- průprava her 
- míčové hry 
- soutěživé hry  
- variace, obměny her 
- hry pro uklidnění 

 



 
 
 
         Oblast : 
    
Člověk a zdraví 
 

        Předmět : 
 
    Tělesná výchova 

           Ročník  : 
       
           6. – 9. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

 Pohybové hry  
-dohodne se na spolupráci i 
jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu družstva a dodržuje 
ji 
-aktivně vstupuje do 
organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové 
činnosti zařazuje pravidelně a s 
konkrétním účelem 

-rozvíjení poznatků a činností 
 předchozích etap 
-základní principy pro řízení 
 a rozhodování pohyb. her 
-úkoly vyplývající z herních 
 funkcí a rolí ve hře 

 

 Gymnastika  
-zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti 
 
-sleduje určené prvky 
pohybové činnosti, eviduje je a 
vyhodnotí 
 
-usiluje o zlepšení své tělesné 
zdatnosti; z nabídky zvolí 
vhodný rozvojový program 
 
-samostatně se připraví před 
pohybovou činností a ukončí ji 
ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 
 
-uplatňuje vhodné a bezpečné 
chování i v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, 
silničního provozu; předvídá 
možné nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost 

-základní názvosloví 
-základní záchrana a dopomoc 
-průpravná cvičení 
Akrobacie 
-kotoul letmo 
-kotoul vzad do zášvihu 
-stoj na rukou (s výdrží) 
-přemet stranou 
-přemet 
-rovnovážné polohy 
Přeskok 
-skoky odrazem s trampolínky 
-roznožka přes kozu (bednu) 
-skrčka přes kozu (bednu) 
 s s oddáleným odrazem 
Hrazda 
-náskok do vzporu – sešin 
-výmyk 
-podmet 
Kladinka 
-různé druhy chůze 
-rovnovážné polohy 
-jednoduché vazby.sestavy 
Kruhy 
-komíhání ve svisu 
-svis vznesmo,střemhlav 
.houpání s obraty u předhupu a 
 záhupu,u záhupu seskok 
 

 

 Úpoly  
 -význam úpolových sportů 

 pro sebeobranu 
-průpravné úpoly (přetahy, 

 



 
 přetlaky,pády,střehové  
 postoje,držení a pohyb…) 

 Atletika  
-naplňuje ve školních 
podmínkách základní 
olympijské myšlenky- čestné 
soupeření,pomoc 
handicapovaným,respekt 
k opačnému pohlaví,ochranu 
přírody při sportu 
 
-odmítá drogy a jiné 
škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím 

-pojmy,olympijské disciplíny 
-základní pravidla atlet.soutěží 
Běh 
-speciální běžecká cvičení 
-rychlý běh do 60m 
-vytrvalý běh – na dráze 
 D-do 2000m  CH-do 3000m 
 V terénu do 20 minut 
-štafetová předávka 
Skok 
-skok do dálky z rozběhu 
-skok do výšky (flop-při 
vhodných podmínkách) 
Hod 
-hod míčkem (granátem) 
-vrh koulí D-3kg  CH-do 5kg 
 

 

 Sportovní hry  
-zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti a tvořivě je 
aplikuje ve hře, soutěži, při 
rekreačních činnostech 
 
-spolurozhoduje osvojované 
hry a soutěže 

-základní pravidla sportovních  
 her (osvojovaných i jiných) 
-specifika bezpečnosti a 
hygieny při sportovních hrách 
-příprava a org.utkání 
Basketbal 
-herní činnosti jednotlivce 
 uvolňování bez míče,s míčem 
 driblinkem, obrátkou 
 přihrávka jednoruč,obouruč 
 střelba jednoruč,obouruč 
 rozskok,krytí útočníka 
-herní kombinace 
-základy herních systémů 
-utkání 

OSV 
-kooperace a kompetice 

 Kopaná 
-herní činnosti jednotlivce 
 zpracování míče,vedení míče 
 přihrávka,střelba,uvolňování 
 s míčem i bez,obsazování, 
n odebírání míče … 
-herní kombinace 
-utkání 
Volejbal 
-herní činnosti jednotlivce 
odbití obouruč vrchem,spodem 
 jednoruč,podání,přihrávka 
 nahrávka 
-utkání (variace) 
Sportovní hry dle výběru 
-pálkovací,Ringo,….. 
 
  

 



 
 Zimní sporty  
-posoudí provedení osvojované 
pohybové činnosti, označí 
zjevné nedostatky a jejich 
možné příčiny 

-hry na sněhu 
sáňkování,bobování,lyžování 
-rozvíjení základů bruslení 
-v 7.roč. týdenní kurz lyžování 
  základní kurz 
sjezdového,běžeckého 
lyžování (dle možností) 
(možnost přesunutí kurzu do 

jiných ročníků – dle podmínek) 

 

OSV 
-sebepoznání a sebepojetí 
-seberegulace a sebeorganizace 

 Turistika a pobyt v přírodě  
-zorganizuje samostatně i 
v týmu turistické akce na 
úrovni školy 
 
-uplatňuje vhodné a bezpečné 
chování i v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, 
silničního provozu; předvídá 
možné nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost 

-význam turistiky jako 
celoživotní aktivity pro zdraví 
-zásady přípravy turistické 
akce 
-orientace podle mapy a 
buzoly 
-první pomoc při úrazech 
-chůze v terénu do 25km 
-konkrétní činnosti na ochranu 
přírody 

 

 Gymnastika  
-posoudí provedení osvojované 
pohybové činnosti,označí 
zjevné nedostatky a jejich 
možné příčiny 
 
-užívá osvojované názvosloví 
na úrovni cvičence,rozhodčího 

Akrobacie 
-přemet vpřed 
-rondat 
-akrobatická cvičení ve 
dvojicích, ve skupinách 
Přeskok 
-skrčka  přes kozu nadél 
-skrčka přes bednu 
-odbočka přes bednu 
Hrazda (doskočná) 
-výmyk tahem 
-toč jízdmo 
Kruhy 
-houpání s obraty u předhupu 
 u záhupu, seskok u záhupu 

 

 Atletika  
Zpracuje naměřená data a 
informace o pohybových 
aktivitách a podílí se na jejich 
prezentaci 

Běh 
-rychlý běh (do 100m) 
-vytrvalý běh 
-běh v terénu 
-štafety 
Skok 
-skok do dálky 
-skok do výšky 
Hod 
-vrh koulí  (3kg , 5kg) 

 

 Sportovní hry  
-zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové 

Fotbal 
-utkání 
-herní kombinace 

 



 
dovednosti a tvořivě je 
aplikuje ve hře,soutěži,při 
rekreačních činnostech 

-herní činnosti jednotlivce 
Basketbal 
-utkání 
-herní kombinace 
-herní činnosti jednotlivce 
Volejbal 
-herní činnosti jednotlivce 
Hry (hry doplňující) 
-softbal,ringo,florbal,led.hokej 

 



Vzdělávací oblast  :  Člověk a svět práce 
Vzdělávací obor  :   Člověk a práce 
Vyučovací předmět  :  Pracovní činnosti 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu. 
Předmět pracovní činnosti svými formami výuky a vymezeným obsahem učiva, využíváním 
znalostí získaných v jiných oblastech vzdělávání i zkušeností nabytých v běžném životě 
umožňuje žákům získat nezbytný soubor vědomostí, pracovních dovedností a návyků 
potřebných v životě. Předmět je zaměřen na praktické pracovní dovednosti a návyky a 
doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku pro uplatnění v dalším životě a ve spol. 
Vyučuje se v 6. ročníku 2 hodině týdně a v 7.ročníku je zařazena je 1 hodina týdně. 
Z průřezových témat je zařazena  Osobnostní a sociální výchova. 
Vedeme žáky k tomu, aby 
                             - získali základní a praktické pracovní dovednosti a návyky z různých       
 oblastí,zejména při ručním opracování dostupných a vhodných materiálů 

- se naučili  volit a používat při práci vhodné nástroje, nářadí, pomůcky,  
   pracovat s dostupnou technikou 
- si osvojili  jednoduché pracovní postupy potřebné pro běžný život 
- si osvojili  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce 
- získali orientací v různých oborech lidské činnosti, což jim pomůže  

                                 při volbě povolání. 



 
Klíčové kompetence  a  postupy k jejich naplnění. 
 
     Klíčová 
 kompetence 

                       Postupy k jejímu naplnění 

Kompetence k učení - vedeme žáky k samostatnosti a spolupráci 
- podporujeme jejich tvořivost 
- vhodnou motivací posilujeme kladný vztah žáků 

k pracovním aktivitám 
- učíme žáky pozorovat, srovnávat a organizovat 
- hodnotíme individuální posun žáka, povzbuzujeme, 

používáme pozitivní hodnocení 
- rozvíjíme sebehodnocení 

 
Kompetence k řešení 
problémů 

- používáme skupinovou práci a vedeme žáky k týmovému    
      řešení problémů 
 

Kompetence 
komunikativní 

- učíme žáky diskutovat i naslouchat 

Kompetence sociálně 
personální 

- vedeme žáky k toleranci 
- snažíme se žáky zapojit do organizace činností ve škole i 

mimo školu 
- při výuce přijímají žíci různé role 
- snažíme se o pozitivní klima 

 
Kompetence občanské - vedeme žáky k sebepoznávání i k odpovědnosti 

- učíme žáky znát své povinnosti i svá práva 
- učíme respektovat druhé (integr.žáci, …) 
- učíme žáky jak se zachovat v krizových situacích a 

poskytnout pomoc 
- vedeme žáky k ochraně životního prostředí 

 
Kompetence pracovní 
 
 
 

- podporujeme tvořivost a nápaditost 
- zařazujeme praktické exkurze 
- vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a 

hygieny 
- pomáháme žákům v profesní orientaci 
- vytváříme kladný vztah k přírodě 

 
 



 
         Oblast : 
 Člověk a práce 
 

        Předmět : 
    Pracovní činnosti 

           Ročník  : 
           6. – 7. 

 
Očekávané výstupy 

 
         Učivo 

 
Průřezová témata 

 Práce s technickými 
materiály 

 

-provádí jednoduché práce 
s technickými materiály a 
dodržuje technologickou kázeň 
 
-řeší jednoduché technické  
úkoly s vhodným výběrem 
materiálů, pracovních nástrojů 
a nářadí 
 
-organizuje a plánuje svoji 
pracovní činnost 
 
-užívá technickou 
dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt 
výrobku 
 
-dodržuje obecné zásady 
bezpečnosti a 
hygieny,poskytne první pomoc 
při úrazu 

--rozeznávání různých druhů 
materiálů (dřevo-kov-plast…) 
-základní vlatnosti materiálů 
-technický náčrt,čtení 
jednoduchého technického 
výkresu 
-měření,orýsování 
-práce s vhodnými nástroji a 
nářadím 
Práce se dřevem 
-řezání,pilování,rašplování, 
broušení,vrtání,dlabání, lepení 
Práce s kovem 
-stříhání,řezání,pilování, 
broušení,ohýbání, vrtání, 
spojování 
Práce s plasty 
-řezání,stříhání,pilování, 
broušení,vrtání.tvarování 
teplem,lepení 
Práce s vybranými materiály 
-jednoduché pracovní postupy 
a operace 
-lidové zvyky,tradice,řemesla 
(přírodniny,modelovací hmota, 
papír,karton,textil…) 
 
 

OSV 
-rozvoj schopností poznávání 
-kreativita 

 Příprava pokrmů  
Používá základní kuchyňský 
inventář a bezpečně obsluhuje 
základní spotřebiče. 
Dodržuje základní principy 
stolování, společenského 
chování a obsluhy u stolu. 
 
Připraví jednoduché pokrmy v 
souladu se zásadami zdravé 
výživy  
Dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc při úrazech v 
kuchyni   
 

-základní vybavení 
-bezpečnost a hygiena provozu 
 
-výběr ,nákup, skladování 
-rozlišování potravin 
-sestavování jídelníčků, 
stolování 
-úprava pokrmů za studena 
-základní způsoby tepelné 
úpravy pokrmů 
-při úrazech v kuchyni 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Svět práce  
 
-orientuje se v pracovních 
činnostech vybraných profesí 
 
-posoudí své možnosti při 
rozhodování o volbě povolání 
a profesní přípravy 
 
-využije profesní informace a 
poradenské služby pro výběr 
vhodného vzdělávání 
 
-prokáže v modelových 
situacích schopnost prezentace 
své osoby při vstupu na trh 
práce 

Trh práce 
-povolání lidí,požadavky 
kvalifikační,,zdravotní,osobno. 
-rovnost příležitostí 
Volba profesní orientace 
-profesní diagnostika 
--využívání poradenských 
služeb  (Úřad práce …) 
Zaměstnání 
-pracovní příležitosti v obci,v 
regionu 
-exkurze ve vybraných firmách 
Možnosti vzdělávání 
-náplň učebních a studijních 
oborů,přijímací 
řízení,informace a poradenské 
služby 
-podnikání – nejčastější formy 

OSV 
-psychohygiena 
-hodnoty,postoje,praktická 
etika 

 



 



Volitelné předměty                       
 
Seminář pracovních činností 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Umožní žákům získat a prohlubovat praktické dovednosti spojené s provozem domácnosti a 
údržby okolí budov.  
Osvojí si různé pracovní postupy při činnostech v domácnosti. Tyto dovednosti připravují 
žáky na rodinný život, pomáhají vytvářet profesní orientaci žáků a podílejí se na rozvoji 
zdravého způsobu života. Osvojí si základy péče o květiny a udržování okolí domů. 
 
Matematika a informatika 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Celkově se vychází z tématických celků povinného vyučování, přihlíží se k zaměření dané 
skupiny. 
Umožní žákům rozvíjet logické a tvůrčí myšlení řešením problémových úloh. Rozvíjí 
dovednosti v oblasti informačních technologií v návaznosti na řešení matematických 
úloh. Vytváří schopnost obhajovat výsledky své práce. 
 

 

Seminář z českého jazyka 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Aktivity semináře se zaměřují na zvládnutí, zdokonalení se a procvičování učiva českého 
jazyka a literatury. Náplní volitelného předmětu jsou slohové práce produkční i reprodukční, 
jazykově - stylistické rozbory textů, interpretace sdělení. Žák řeší náročnější jazykové a 
slohové úkoly. Pracuje s textem a učí se mu správně porozumět. Určuje gramatické a věcné 
významy slov v textu. Seminář připravuje žáky pro studium na středních školách. 
 
 
Sportovní hry 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Volitelný předmět Sportovní aktivity je v úzké návaznosti na vyučovací předmět Tělesná 
výchova a vhodným způsobem upevňuje a rozšiřuje jeho obsah. 
Žáky vedeme k tomu, aby kladně prožívali osvojené pohybové činnosti, jako předpokladu 
k vytváření trvalého vztahu k pohybovým aktivitám. 
Sportovní aktivity budou zaměřeny především na atletiku, míčové hry (kopaná,basketbal ), 
zimní sporty (lyžování,bruslení ) , kondiční cvičení , netradiční hry (např. pálkovaná, florbal, 
ringo,…) a turistiku. 
 
 

Zeměpisný seminář 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Umožní žákům rozvíjet aktivní, samostatné a tvůrčí činnosti. Žáci se naučí prakticky pracovat 
se základními zeměpisnými pomůckami, používat údaje z různých pramenů, podkladů, 
literatury s geografickou tematikou, orientovat se v krajině a pracovat se základním 
orientačními pomůckami a přístroji (kompas, buzola). Naučí se vytvářet jednoduché školní 
geografické projekty a obhajovat výsledky své práce. 



 

 

Dějiny regionu 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

V tomto předmětu je kladen důraz především na hlubší poznání dějin libereckého regionu 
kontextu s českou historií, dějin kultury libereckého kraje a přínosu jednotlivých oblastí pro 
rozvoj vzdělanosti. 
Seznamujeme žáky s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnili život 
předcházejících generací a mající význam i pro orientaci v současném společenském životě 
v regionu, ve kterém žáci žijí. 
Žáci se seznámí i s historickými památkami ve svém okolí. 
 
 
Seminář digitálních technologií 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Žáci rozvíjí tvůrčí myšlení a dovednosti v práci s digitálními zařízeními a softwarem pro 
zpracování digitálních záznamů. 
Seznámí se s činností digitálního fotoaparátu. Naučí se ovládat digitální fotoaparát a kameru. 
Naučí se ovládat software pro zpracování fotografií a střih videa. Vytvoří krátký film na dané 
téma. 
 
 
Fyzikální seminář 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Umožní žákům rozvíjet aktivní, samostatné a tvůrčí činnosti. Předmět je průřezem 
přírodovědných předmětů – praktická poznávání chemických a fyzikálních zákonitostí 
přispějí k rozvoji kompetencí žáků. Obsahem budou i problémové úlohy zaměřené na život 
kolem nás. 
Předmět je vhodnou motivací pro další přírodovědné a technické vzdělávání. 
 
 
 Přírodovědný seminář 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Hlavní náplní předmětu je environmentální výchova. Měl by přispět pozitivnímu a 
odpovědnému přístupu žáků k přírodě a rodnému kraji. Uvědomění si důležitosti přínosu 
každého jedince k ochraně životního prostředí a měl by rozvíjet schopnost orientace se 
v množství informací s danou problematikou. 
 
 
Reedukace SPU 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Úkolem je odstraňování problémů vzniklých oslabením poznávacích funkci. Reedukací se 
budou rozvíjet jednotlivé funkce tak, aby se dosáhlo optimálních výsledků v rámci výchovně 
vzdělávacího procesu. Specifické poruchy učení se projevují u každého jedince v různých 
kombinacích a stupních závažnosti. Existují základní společné projevy specifických poruch 
učení, mezi které patří: poruchy koncentrace pozornosti, poruchy zrakového vnímání, poruchy 



sluchového vnímání, poruchy rytmu, poruchy prostorové a pravolevé orientace, poruchy 
hrubé a jemné motoriky, poruchy paměti. Právě tyto projevy budou předmětem nápravy 
v tomto vyučovacím předmětu.  
Náprava bude vycházet z diagnózy a vlastního vyšetření. Bude realizovaná individuální 
podporou žáka vymezenou jeho individuálním vzdělávacím plánem. Jedním z bodů této 
podpory je individuální péče, která je realizovaná individuální prací s žákem.  Úkolem je 
odstraňování problémů vzniklých oslabením poznávacích funkcí. Reedukací se jednotlivé 
funkce rozvíjí, tak aby se dosáhlo optimálních výsledků v rámci výchovně vzdělávacího 
procesu.  
Předmět  bude v rozvrhu v dotaci jedné vyučovací hodiny týdně od 1. – 9. Ročníku. Budou 
sem zařazováni žáci od druhého stupně podpůrných opatření. Výuka bude zajištěna 
speciálním pedagogem. 
Osnovy  jsou tvořeny individuálními vzdělávacími plány žáků, kteří jsou do tohoto předmětu 

zařazeni. 
 
 
 
 
Hodinová dotace pro volitelné předměty 
Volitelné předměty jsou nabízeny v šestého a devátém ročníku. V 6. – 8.ročníku mají žáci 1 
hodinu volitelného předmětu, v 9. ročníku dvě hodiny  volitelných předmětů . 
Na prvním stupni jsou dva volitelné předměty v hodinové dotaci. Čtení s porozuměním a 
předmět SPP. 


