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1 Identifikační údaje 
1.1 Název ŠVP 

NÁZEV ŠVP:  ŠVP pro ZV 2021

MOTIVAČNÍ NÁZEV:  Malá škola s velkým srdcem - motivační název školy  

1.2 Údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola a Mateřská škola Markvartice

ADRESA ŠKOLY:   Markvartice 197, 407 42 Markvartice

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Magda Petrášková

KONTAKT:   e-mail: reditel@zsmarkvartice.cz, web: www.zsamsmarkvartice.cz

IČ:  72744774

IZO:  102053847

RED-IZO:  600076229

KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP:   Mgr. Martin Drahoš, Mgr. Lenka Šikýřová  

1.3 Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Obec Markvartice

ADRESA ZŘIZOVATELE:   Obecní úřad Markvartice, Markvartice 280, 407 42 Markvartice

KONTAKTY:   

Tomáš Renka,  Tel.:  775 866 170,  E-mail : starosta@markvartice.cz 

Obecní úřad,  Tel. : 412 585 265,  E-mail : posta@markvartice.cz 

1.4 Platnost dokumentu 

PLATNOST OD:  1. 9. 2021

DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ:  31. 8. 2021

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:  24. 6. 2021
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................................................                                             .................................................

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy 

      Mgr. Magda Petrášková  
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2 Charakteristika školy 
2.1 Úplnost a velikost školy 

Základní škola a Mateřská škola Markvartice je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. 

do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi středně velké školy.  

2.2 Umístění školy 

Škola je umístěna na okraji obce, na vedlejší ulici, v klidové zóně. 

2.3 Charakteristika žáků 

Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti). Pro přepravu do školy nejčastěji cestují 

veřejnou hromadnou dopravou, automobily rodičů, pěšky a popřípadě na kole. Školu navštěvuje 

minimum žáků cizích státních příslušníků. Žáci jsou integrování v běžných třídách. 

2.4 Podmínky školy 

Škola je úplná. Škola má k dispozici školní družinu. Žáci mají k dispozici zařízení školního 

stravování, které se nachází v areálu školy.

Vyučování probíhá v českém jazyce. Dalšími vyučovanými jazyky jsou anglický a německý jazyk. 

Počet školních budov: 2 budovy ZŠ, 1 budova ŠJ, tělocvična a odloučené pracoviště - MŠ. Budovy 

jsou neprovázané. Ve venkovním areálu se nachází pěstitelský pozemek, zahrada a ptačí 

pozorovatelna. Bezbariérový přístup je zajištěn částečně, jen v některých budovách. Pro trávení 

volného času je k dispozici zahrada, školní dvůr, hřiště. Žákům jsou k dispozici šatny.

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: hudební výchova, ICT, praktické vyučování, 

tělocvična, výtvarná výchova. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 

13 pracovních stanic, specializované učebny.

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: praktické vyučování, tělesná výchova, 

výtvarná výchova.

Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty: literatura a umění 

(Městská knihovna Děčín), protidrogová prevence (Zdravotnický ústav Ústí n. L.) 
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2.5 Spolupráce s dalšími institucemi 

Škola spolupracuje s institucemi:

místní a regionální instituce: MAS Labské skály, Sbor dobrovolných hasičů a Svaz žen Markvartice 

a další

obec/město: Obecní úřad Markvartice, Obecní úřad Veselé, Obecní úřad Horní Habartice

sdružení rodičů a přátel školy: Unie rodičů při ZŠ a MŠ Markvartice

střední školy: Střední škola lodní dopravy a technických řemesel Děčín, Střední škola zahradnická a 

zemědělská Antonína Emanuela Komerse Děčín a další školy v blízkém regionu

školská rada: Školská rada při ZŠ Markvartice

školské poradenské zařízení: PPP Děčín, SPC Děčín, Demosthenes Ústí nad Labem  

2.6 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery 

Společné akce žáků a rodičů: mimoškolní akce (výlety, exkurze), projektové dny, třídní schůzky, 

vánoční slavnost.

Pravidelné školní akce: den otevřených dveří, jarmark, ples, sezónní besídky.  

2.7 Charakteristika pedagogického sboru 

Na škole působí okolo 16 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost 

učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 – 100 %. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak zkušení 

pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 13,45.  

2.8 Dlouhodobé projekty 

FRAUS – Partnerská škola 

Přírodní laboratoř 

Ovoce do škol 

Mléko do škol 

Testování SCIO 

EU - OPVV tzv. Šablony III 
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2.9 Mezinárodní spolupráce 

Obvyklý počet studijních výjezdů ve školním roce je 2. Škola na mezinárodní úrovni spolupracuje: 

sportovní pobyt: Lyžařský kurz pro žáky II. stupně - Postalm (Rakousko)

vlastní: Vánoční trhy - Drážďany (Německo) 
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3 Charakteristika ŠVP 
3.1 Zaměření školy 

Zaměření školy:

všeobecné  

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení Na konci základního vzdělávání žák:

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné 
způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje 
a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se 
dalšímu studiu a celoživotnímu učení

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich 
pochopení, propojení a systematizace je efektivně 
využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 
praktickém životě

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a 
symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do 
širších celků poznatky z různých vzdělávacích 
oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 
pohled na matematické, přírodní, společenské a 
kulturní jevy

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané 
výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z 
nich závěry pro využití v budoucnosti 

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k 
učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či 
problémy bránící učení, naplánuje si, jakým 
způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky 
zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

Kompetence k řešení problémů Na konci základního vzdělávání žák:
• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i 

mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a 
naplánuje způsob řešení problémů a využívá k 
tomu vlastního úsudku a zkušeností

• vyhledá informace vhodné k řešení problému, 
nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 
využívá získané vědomosti a dovednosti k 
objevování různých variant řešení, nenechá se 
odradit případným nezdarem a vytrvale hledá 
konečné řešení problému

• samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby 
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Výchovné a vzdělávací strategie
řešení; užívá při řešení problémů logické, 
matematické a empirické postupy

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a 
osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 
nebo nových problémových situací, sleduje vlastní 
pokrok při zdolávání problémů

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen 
je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 
rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělávání žák:
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v 

logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 
kultivovaně v písemném i ústním projevu

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, 
vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 
diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 
argumentuje

• rozumí různým typům textů a záznamů, 
obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 
zvuků a jiných informačních a komunikačních 
prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a 
tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu 
zapojení se do společenského dění

• využívá informační a komunikační prostředky a 
technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s 
okolním světem

• využívá získané komunikativní dovednosti k 
vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 
soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Kompetence sociální a personální Na konci základního vzdělávání žák:
• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se 

společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v 
týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v 
pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu 
společné práce

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, 
na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s 
druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých 
mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne 
pomoc nebo o ni požádá

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé 
třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 
druhými při řešení daného úkolu, oceňuje 
zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska 
a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají 
a dělají

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která 
podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; 
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Výchovné a vzdělávací strategie
ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby 
dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské Na konci základního vzdělávání žák:
• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich 

vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 
ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, 
uvědomuje si povinnost postavit se proti 
fyzickému i psychickému násilí

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony 
a společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo školu

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, 
poskytne dle svých možností účinnou pomoc a 
chová se zodpovědně v krizových situacích i v 
situacích ohrožujících život a zdraví člověka

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i 
historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 
uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, 
aktivně se zapojuje do kulturního dění a 
sportovních aktivit

• chápe základní ekologické souvislosti a 
environmentální problémy, respektuje požadavky 
na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu 
podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti

Kompetence pracovní Na konci základního vzdělávání žák:
• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a 

vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 
povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné 
nebo nové pracovní podmínky

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z 
hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a 
společenského významu, ale i z hlediska ochrany 
svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního 
prostředí i ochrany kulturních a společenských 
hodnot

• využívá znalosti a zkušenosti získané v 
jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, 
činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a 
profesním zaměření

• orientuje se v základních aktivitách potřebných k 
uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho 
realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, 
rozvíjí své podnikatelské myšlení

Kompetence digitální Na konci základního vzdělávání žák:
• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace 

a služby; využívá je při učení i při zapojení do 
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Výchovné a vzdělávací strategie
života školy a do společnosti; samostatně 
rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či 
řešený problém použít

• získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a 
sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí 
postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají 
konkrétní situaci a účelu

• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje 
různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních 
prostředků

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil 
práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil 
či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil 
výsledky své práce

• chápe význam digitálních technologií pro lidskou 
společnost, seznamuje se s novými 
technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a 
reflektuje rizika jejich využívání

• předchází situacím ohrožujícím bezpečnost 
zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na 
jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; 
při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v 
digitálním prostředí jedná eticky

   

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

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

PLPP může v případě potřeby sestavit třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu 

za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou 

probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, 

způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP 

a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. Vypracování 

PLPP není povinné. PO 1. stupně jsou poskytovány žákovi i bez něj. 

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

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

třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9. 

ročník, bude na základě Doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní 

ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování 
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IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku upravován podle potřeb 

žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště a 

metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ

Pravidla pro zapojení dalších subjektů: 

OSPOD Děčín, IPS pro ÚP Děčín, ETOP Děčín, PPP Děčín, SPC Děčín, PČR Děčín, Obecní úřady 

spádových obcí - průběžné sdělování informací a dokumentace týkajících se žáků školy v souladu s 

GDPR.

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Mgr. Magda Petrášková - ředitelka ZŠ 

- upravuje školní dokumentaci ve prospěch žáků se SVP 

- vytváří podmínky pro podporu žáků se SVP 

- zajišťuje ve správním řízení případné zamítnutí žádostí o povolení vzdělávání podle IVP 

- deleguje tvorbu IVP na tým pedagogů 

Mgr. Martin Drahoš - zástupce ředitele ZŠ 

- přenáší kód normované finanční náročnosti do školní matriky 

- v případě žádosti o financování AP, žádá KÚÚK o souhlas se zřízením funkce AP 

- pravidelně sleduje efektivitu působení AP ve třídě se žákem se SVP 

Mgr. Zdeňka Fliegerová - výchovný poradce 

- je garantem naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáka 

- sbírá poznatky o problémech a neúspěšnosti žáka 

- zadává učitelům jednotlivá kritéria pro peg. diagnostiku žáka 

- organizuje pracovní setkání ohledně diagnostiky a podpůr. opatření v 1. stupni podpory, 

koordinuje a sleduje jejich aplikaci a vyhodnocování v praxi 
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- koordinuje zpracování závěrů o nedostatečnosti aplikovaných opatření pro potřeby další 

spolupráce se ŠPZ 

- v případě žáka ve stupni podpory 2. - 5. koordinuje spolupráci školy se ŠPZ  

- sleduje efektivitu využití AP 

- samostatně studuje pedagogickou literaturu i právní předpisy vztahující se k činnosti školy v této 

oblasti 

třídní učitel 

- provádí v rámci své pracovní náplně pedagogickou diagnostiku žáků 

- vypracovává IVP s informovaným souhlasem ZZ, zodpovídá za formální, obsahovou a 

pravopisnou stránku veškeré dokumentace 

- podílí se na vyhodnocování IVP 

- dohlíží na aplikaci PO 

- je zodpovědný za vedení ped. dokumentace žáka, delegované ředitelem školy 

- spolupracuje se ZZ žáka, informuje o opodstatněných požadavcích rodiny žáka týkajících se úprav 

ve vzdělávání  

- informuje ZZ žáka o důležitých skutečnostech ve vzdělávání, předává informace od svých kolegů 

z ped. sboru 

- spolupracuje s poradenským pracovníkem ŠPP a ŠPZ, je hlavním konzultantem v hodnocení ve 

vzdělávání žáka s SVP, v případě potřeby zprostředkovává spolupráci s ostatními vyučujícími 

- vyhodnocuje úroveň třídního klimatu 

- sleduje a vyhodnocuje efektivitu přítomnosti AP ve třídě, v níž je žák se SVP vzděláván 

- samostatně studuje pedagogickou literaturu i právní předpisy vztahující se k činnosti školy v této 

oblasti 

vyučující 

- respektuje možnosti a schopnosti žáka 

- realizuje PO daná školou, nebo ŠPZ 
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- podporuje žáka v dosažení jeho optimálního výkonu při respektování limitů vyplývajících ze 

žákova znevýhodnění 

- v případě vzdělávání žáka s IVP: 

1. postupuje podle pokynů TU, který je zodpovědný za tvorbu IVP 

2. zpracovává tu část IVP, která se týká jím vyučovaného předmětu 

3. respektuje pravidla a doporučení stanovená dalšími částmi IVP 

4. vyhodnocuje efektivitu vzdělávání podle IVP 

- v případě podpory žáka AP: 

1. řídí a je zodpovědný za vzdělávací proces 

2. deleguje jasně a srozumitelně výkon některých činností souvisejících s výukou žáka podle SVP 

3. je si vědom týmové práce s AP, přímá AP jako kolegu, nedeleguje na něj činnosti, které mu 

nepřísluší, sám vystupuje jako koordinátor vzdělávání žáka 

-  samostatně studuje pedagogickou literaturu i právní předpisy vztahující se k činnosti školy v této 

oblasti 

asistent pedagoga 

- je podle ustanovení §16 odst. 9 podpůrným opatřením 

- je platným a rovnoprávným členem pedagogického týmu 

- tvoří s učitelem tým, podílí se na plánování, realizaci a vyhodnocování učební jednotky i celého 

vzdělávacího procesu 

- nevykonává za žáka činnosti, které zvládá žák sám, neboť je žádoucí podporovat soběstačnost 

žáka 

- nevypracovává IVP 

- neslouží výhradně ani učiteli, ani žáku se SVP, ani ostatním žákům - napomáhá vzdělávání žáků 

  

ZZ - zákonný zástupce 

TU - třídní učitel 
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AP - asistent pedagoga 

PO - podpůrná opatření 

SVP - speciální vzdělávací potřeby 

IVP - individuální vzdělávací plán 

ŠPP - školské poradenské pracoviště 

ŠPZ - školské poradenské zařízení 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami

v oblasti organizace výuky: 

řídí se aktuálním doporučením Školským poradenským zařízením pro jednotlivé žáky

v oblasti metod výuky:

řídí se aktuálním doporučením Školským poradenským zařízením pro jednotlivé žáky

v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:

řídí se aktuálním doporučením Školským poradenským zařízením pro jednotlivé žáky

v oblasti hodnocení:

řídí se aktuálním doporučením Školským poradenským zařízením pro jednotlivé žáky 

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 

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

PLPP může v případě potřeby sestavit třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu 

za pomoci výchovného poradce. PLPP může mít písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou 

probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, 

způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP 

a organizuje společné schůzky se zákonnými zástupci, pedagogy, vedením školy i žákem 

samotným. Ve stanoveném termínu vyhodnocuje efektivitu realizace PPP.  V případě, že jsou 

podpůrná opatření 1. stupně nedostačující, doporučí ZZ k odbornému posouzení obtíží do ŠPZ. 

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

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s 

učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným 

poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou 
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podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při 

sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na 

sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP 

je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského 

zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín 

průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je 

školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.

         Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez 

kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a 

získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení 

poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní 

matriky.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

 PPP Děčín, SPC Děčín - diagnostika

Zodpovědné osoby a jejich role:

Mgr. Magda Petrášková - ředitelka ZŠ 

- upravuje školní dokumentaci ve prospěch žáků mimořádně nadaných 

- vytváří podmínky pro podporu žáků mimořádně nadaných 

- vytváří podmínky pro zpracování IVP stanoveným způsobem 

- zajišťuje ve správním řízení případné zamítnutí žádostí o povolení vzdělávání podle IVP 

- deleguje tvorbu IVP na tým pedagogů 

Mgr. Martin Drahoš - zástupce ředitele ZŠ 

- v případě žádosti o financování AP, žádá KÚÚK o souhlas se zřízením funkce AP 

- pravidelně sleduje efektivitu působení AP ve třídě se žákem mimořádně nadaným 

- dbá, aby se AP stal členem týmu podílejícího se na vzdělávání žáků 

Mgr. Zdeňka Fliegerová - výchovný poradce 
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- je garantem naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáka s mimořádný nadáním 

- sbírá poznatky o problémech a neúspěšnoti žáka 

- zadává učitelům jednotlivá kritéria pro peg. diagnostiku žáka 

- organizuje pracovní setkání ohledně diagnostiky na kterých budou vyučující diskutovat o ped. 

diagnostice 

- koordinuje zpracování závěrů o nedostatečnosti aplikovaných opatření pro potřeby další 

spolupráce se ŠPZ 

- v případě žáka ve stupni podpory 2. - 5. koordinuje spolupráci školy se ŠPZ  

- sleduje efektivitu využití AP 

- samostatně studuje pedagogickou literaturu i právní předpisy vztahující se k činnosti školy v této 

oblasti 

třídní učitel 

- provádí v rámci své pracovní náplně pedagogickou diagnostiku žáků 

- vypracovává přehled PO 1. stupně 

- vypracovává IVP s informovaným souhlasem ZZ, zodpovídá za formální, obsahovou a 

pravopisnou stránku veškeré dokumentace 

- podílí se na vyhodnocování IVP 

- dohlíží na aplikaci PO 

- je zodpovědný za vedení ped. dokumentace žáka, delegované ředitelem školy 

- spolupracuje se ZZ žáka, informuje o opodstatněných požadavcích rodiny žáka týkajících se úprav 

ve vzdělávání  

- informuje ZZ žáka o důležitých skutečnostech ve vzdělávání, předává informace od svých kolegů 

z ped. sboru 

- spolupracuje s poradenským pracovníkem ŠPP a ŠPZ, je hlavním konzultantem v hodnocení ve 

vzdělávání žáka s SVP, v případě potřeby zprostředkovává spolupráci s ostatními vyučujícími 

- vyhodnocuje úroveň třídního klimatu 

- sleduje a vyhodnocuje efektivitu přítomnosti AP ve třídě, v níž je žák se SVP vzděláván 
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- samostatně studuje pedagogickou literaturu i právní předpisy vztahující se k činnosti školy v této 

oblasti 

vyučující 

- respektuje schopnosti žáka 

- realizuje PO daná školou, nebo ŠPZ 

- v případě vzdělávání žáka s IVP: 

1. postupuje podle pokynů TU, který je zodpovědný za tvorbu IVP 

2. zpracovává tu část IVP, která se týká jím vyučovaného předmětu 

3. respektuje pravidla a doporučení stanovená dalšími částmi IVP 

4. vyhodnocuje efektivitu vzdělávání podle IVP 

- v případě podpory žáka AP: 

1. řídí a je zodpovědný za vzdělávací proces 

2. deleguje jasně a srozumitelně výkon některých činností souvisejících s výukou žáka podle SVP 

3. je si vědom týmové práce s AP, přímá AP jako kolegu, nedeleguje na něj činnosti, které mu 

nepřísluší, sám vystupuje jako koordinátor vzdělávání žáka 

-  samostatně studuje pedagogickou literaturu i právní předpisy vztahující se k činnosti školy v této 

oblasti 

asistent pedagoga 

- je platným a rovnoprávným členem pedagogického týmu 

- tvoří s učitelem tým, podílí se na plánování, realizaci a vyhodnocování učební jednotky i celého 

vzdělávácího procesu 

- nevykonává za žáka činnosti, které zvládá žák sám, neboť je žádoucí podporovat soběstačnost 

žáka 

- nevypracovává IVP 

- neslouží výhradně ani učiteli, ani žáku se SVP, ani ostatním žákům - napomáhá vzdělávání žáků 
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ZZ - zákonný zástupce 

TU - třídní učitel 

AP - asistent pedagoga 

PO - podpůrná opatření 

SVP - speciální vzdělávácí potřeby 

IVP - individuální vzdělávací plán 

ŠPP - školské poradenské pracoviště 

ŠPZ - školské poradenské zařízení 

3.5 Začlenění průřezových témat 

Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností 
poznávání

PRV   MAT  

Sebepoznání a 
sebepojetí

 PRV   OV 

Seberegulace a 
sebeorganizace

PRV   MAT 

Psychohygiena   PČ  VKZ 

Kreativita   INF VV  

Poznávání lidí  AJ   MAT 

Mezilidské vztahy   AJ VKZ  

Komunikace   ČJL  AJ 

Kooperace a 
kompetice

  TV TV  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti

  MAT MAT  

Hodnoty, postoje, 
praktická etika

  VLA  OV 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost 
a škola

 PRV   OV 

Občan, občanská  VLA  OV 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

společnost a stát
Formy participace 
občanů v politickém 
životě

  VLA  OV 

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování

 VLA  OV 

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

  VLA  ZEM 

Objevujeme Evropu a 
svět

  VLA AJ  

Jsme Evropané   VLA  OV 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference   HUD AJ  NJ 

Lidské vztahy PRV    OV 

Etnický původ PRV   ZEM  

Multikulturalita PRV AJ HUD  OV 

Princip sociálního 
smíru a solidarity

PRV    ZEM 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy   PŘV PŘP  

Základní podmínky 
života

  PŘV PŘP  

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí

  PŘV  ZEM 

Vztah člověka k 
prostředí

  PŘV PČ  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení

 ČJL   ČJL 

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality

 ČJL   ČJL 

Stavba mediálních 
sdělení

 ČJL ČJL  

Vnímání autora 
mediálních sdělení

 ČJL   ČJL 

Fungování a vliv 
médií ve společnosti

  ČJL  OV 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

Tvorba mediálního 
sdělení

  ČJL  OV 

Práce v realizačním 
týmu

 PRV   VV 

    

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat: 

Zkratka Název předmětu
AJ Anglický jazyk
ČJL Český jazyk a literatura

HUD Hudební výchova
INF Informatika

MAT Matematika
NJ Německý jazyk
OV Občanská výchova
PČ Pracovní činnosti

PŘP Přírodopis
PRV Prvouka
PŘV Přírodověda
TV Tělesná výchova

VKZ Výchova ke zdraví
VLA Vlastivěda
VV Výtvarná výchova

ZEM Zeměpis
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4 Učební plán 
4.1 Celkové dotace - přehled 

1. stupeň 2. stupeňVzdělávací oblast Předmět
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

Dotace 
1. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Dotace 
2. stupeň

Český jazyk a 
literatura

7+2 7+3 7+2 6+2 6+1 33+10 3+2 4 4 4 15+2

Anglický jazyk  3 3 3 9 3 3 3 3 12

Jazyk a jazyková 
komunikace

Německý jazyk     3 3 6

Matematika a její 
aplikace

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 3+1 4+1 4 4+1 15+3

Informatika Informatika  1 1 2 1 1 1 1 4

Prvouka 2 1+1 2  5+1   

Přírodověda  1 2 3   

Člověk a jeho svět

Vlastivěda  1 2 3   

Dějepis    2 2 2 2 8Člověk a 
společnost Občanská výchova     1 1 2

Fyzika    1+1 1+1 1 1 4+2

Chemie     1+1 1 2+1

Přírodopis    2 2 1 1 6

Člověk a příroda

Zeměpis    2 2 2 2 8

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4Umění a kultura
Výtvarná výchova 1 1 1+1 2 2 7+1 1+1 1 1 2 5+1
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Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 
1. stupeň

2. stupeň Dotace 
2. stupeň1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8Člověk a zdraví
Výchova ke zdraví    0+1 1 1 2+1

Člověk a svět 
práce

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 1 2 0+1 0+1 3+2

Volitelné předměty    0+2 0+2 0+2 0+6

Celkem hodin 20 22 25 25 26 102+16 28 30 32 32 104+18
   

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu
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5 Učební osnovy 
5.1 Český jazyk a literatura 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

9 10 9 8 7 5 4 4 4 60
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Český jazyk a literatura
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu český jazyk žáci získávají kvalitní jazykové vzdělání, které je důležité i pro úspěšné 

osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Žáci užívají češtiny jako mateřského jazyka v jeho 
mluvené i písemné podobě, což jim umožňuje poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské 
společnosti.

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

Obsahové vymezení
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 
vymezeného v RVP ZV.

Časové vymezení
Hodinová dotace v jednotlivých ročnících odpovídá učebnímu plánu.
V 1. a 3. ročníku 9 hodin, ve 2. ročníku 10 hodin, ve 4. ročníku 8 hodin, v  5. ročníku 7 hodin.
v 6. ročníku 5 hodin a v 7. – 9. ročníku 4 hodiny týdně. 

Organizační vymezení
Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro větší přehlednost je 
rozdělen do tří vzájemně propojených složek – literární výchova, jazyková výchova a komunikační a slohová 
výchova. Součástí výuky předmětu Český jazyk a literatura jsou i návštěvy divadelních a příležitostně i 
filmových představení. V 1. ročníku je zařazena také Řečová výchova vzhledem k nadměrnému výskytu vad 
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Název předmětu Český jazyk a literatura
řeči. Časová dotace je jedna hodina týdně. 

Integrace předmětů • Český jazyk a literatura
Kompetence k učení:

• rozvíjíme dovednosti potřebné k osvojování učiva (přípravné předslabikářové období) 
• vedeme žáky k využívání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání i v jiných oblastech 
• vedeme žáky k užívání naučených pravidel pravopisu, pracujeme s mluvnickými a literárními termíny v 

rozsahu probíraného učiva 
• učíme žáky ovládat techniku čtení a psaní 
• podporujeme čtení s porozuměním 
• dáváme žákům příležitost vyjadřovat se k přečteným textům 
• zařazujeme do vyučování vlastní tvořivou činnost žáků 
• vedeme žáky ke kultivovanému mluvenému i psanému projevu 
• vedeme žáky k ovládnutí základů českého pravopisu a jeho aplikaci do jiných předmětů 
• učíme žáky pracovat s jazykovými příručkami 
• učíme žáky pracovat s chybou 
• vedeme žáky k pochopení systému českého jazyka 
• vedeme žáky k sebehodnocení 
• podporujeme trvalý zájem o četbu 
• při výběru slohových témat a četby přihlížíme k zájmům žáků a učíme organizovat jejich vlastní práci a čas 
• vedeme žáky k systematickému vedení a ukládání informací 
• seznamujeme žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem 

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

Kompetence k řešení problémů:
• vedeme žáky k tomu, aby nalezli a opravili chyby a odůvodnili správné řešení 
• vedeme žáky k osvojení a používání pravidel, kterými se řídí probírané mluvnické učivo 
• učíme žáky najít a rozpoznat problém 
• učíme žáky postupům, jak s problémem pracovat 
• učíme žáky vyhledávat a třídit informace 
• učíme žáky dávat věci do souvislostí 
• vedeme žáky k práci s informacemi z více zdrojů 
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Název předmětu Český jazyk a literatura

• klademe důraz na ověřování si správnosti řešení 
• učíme žáky zaznamenávat výsledky řešení a vytvořit dokumentaci 
• učíme žáky hodnotit a porovnávat výsledky řešení 
• učíme organizovat jejich vlastní práci a učíme je zodpovědnosti 
• vyžadujeme dokončování práce 
• vedeme žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy 
• vedeme žáky k tomu, aby uměli nalézt chybu v textu a odůvodnit správné řešení 

Kompetence komunikativní:
• učíme žáky správně formulovat obsah sdělení 
• rozšiřujeme jejich slovní zásobu a vedeme je k aktivnímu používání této slovní zásoby 
• vedeme je ke správnému sestavení věty a větných celků 
• klademe důraz na kultivovaný mluvený i psaný projev 
• učíme žáky používat vhodné formy ústního i písemného společenského styku vzhledem k posluchači nebo 

adresátovi 
• učíme žáky vhodnou formou vyjadřovat svůj názor 
• podporujeme účelnou diskuzi 
• učíme žáky naslouchat ostatním 
• klademe důraz na vzájemný respekt 
• učíme žáky vystupovat před ostatními 
• učíme žáky prezentovat se na veřejnosti, komunikovat s médii 
• učíme žáky překonávat stres, řešit konfliktní situace, trému při komunikaci a v napjatých situacích 
• vedeme je ke správné technice komunikace (výslovnost, dýchání) 
• vedeme žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů 
• nabízíme žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů 
• pomocí literárního a dramatického učiva rozšiřujeme slovní zásobu žáků 
• vedeme žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění 

Kompetence sociální a personální:
• učíme žáky správně formulovat obsah sdělení
• rozšiřujeme jejich slovní zásobu a vedeme je k aktivnímu používání této slovní zásoby
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Název předmětu Český jazyk a literatura
• vedeme je ke správnému sestavení věty a větných celků
• klademe důraz na kultivovaný mluvený i psaný projev
• učíme žáky používat vhodné formy ústního i písemného společenského styku vzhledem k 

posluchači nebo adresátovi
• učíme žáky vhodnou formou vyjadřovat svůj názor
• podporujeme účelnou diskuzi
• učíme žáky naslouchat ostatním
• klademe důraz na vzájemný respekt
• učíme žáky vystupovat před ostatními
• učíme žáky prezentovat se na veřejnosti, komunikovat s médii
• učíme žáky překonávat stres, řešit konfliktní situace, trému při komunikaci a v napjatých situacích
• vedeme je ke správné technice komunikace (výslovnost, dýchání)
• vedeme žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů
• nabízíme žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů
• pomocí literárního a dramatického učiva rozšiřujeme slovní zásobu žáků

vedeme žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění
Kompetence občanské:

• učíme žáky znát jejich práva i povinnosti
• vedeme je k odmítání násilí a hrubého zacházení
• učíme je pomáhat druhým
• vedeme je k respektování požadavků na zdravé životní prostředí, k ochraně zdraví jejich i druhých
• na základě četby literárních textů vedeme žáky ke schopnosti vcítit se do pocitů a myšlení druhých
• učíme žáky rozpoznat a netolerovat psychické i fyzické násilí
• učíme žáky ohleduplnosti vůči slabším a postiženým
• vytváříme vztah ke kulturním hodnotám a historickému dědictví
• navozujeme situace, které vedou k pochopení nutnosti dodržování zákonů a společenských norem
• podporujeme v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby a seznámíme žáky s naším 

slovesným dědictvím a vysvětlujeme jim jeho význam
Kompetence pracovní:
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Název předmětu Český jazyk a literatura
• vedeme žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní
• učíme žáky udržovat pořádek pracovního místa a pracovního prostředí
• učíme žáky vhodně si práci rozvrhnout a dodržovat získané pracovní dovednosti a návyky
• vhodnými metodami a pochvalou motivujeme žáky ke kladnému vztahu k práci
• učíme žáky poučit se z neúspěchu
• učíme žáky využívat vlastních zkušeností k tvořivé práci mimo školu
• navozujeme situace, ve kterých se žáci učí reagovat na náhlé změny (flexibilita)
• na základě četby, ukázek z filmů utváříme představu o budoucím povolání žáka
• vyžadujeme dokončení práce ve stanovené kvalitě a termínu

Kompetence digitální:
• využívá běžně používaná digitální zařízení při učení, samostatně rozhoduje, které technologie pro 

jakou činnost či řešený problém použít
• získává, vyhledává, sdílí data, informace a digitální obsah
• digitální technologie umí využít ke zjednodušení a zkvalitnění práce v hodině i při domácí přípravě
• zná netiketu a řídí se jí

Způsob hodnocení žáků Metody a kritéria hodnocení jsou jednotné. Učivo je vymezeno ŠVP. Celkovou známku tvoří vážený 
aritmetický průměr všech dílčích známek z předmětu. Známky mají váhu dle uvážení vyučujícího (rozsah 0,2 
– 1,0) a odrážejí míru zvládnutí výstupů na základě požadovaného učiva v rámci individuálních možností 
dítěte. Do celkové klasifikace je zahrnuto ověřování získaných znalostí a dovedností. Může být zahrnuta 
také aktivita, plnění domácích úkolů, způsob vedení sešitu, popř. další kritéria, se kterými vyučující seznámí 
žáky na začátku školního roku.

   

Český jazyk a literatura 1. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu 
a náročnosti

slovo, hláska, seznámení se slabikou, krátké a dlouhé 
samohlásky, stránka, řádek, sloupec; seznámení s 
vlastními jmény; věta - interpunkční znaménka, 
začátek a konec věty; čtení textu - nadpis, orientace v 
textu, intonace
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Český jazyk a literatura 1. ročník

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

rozlišuje význam slov pokyny, zadání, formulace otázky a odpovědi

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

respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru pozdrav, představení se, prosba, poděkování, odpověď 
celou větou (vyjádření pocitů), formulace otázky a 
odpovědi

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

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou a nedbalou 
výslovnost

správná výslovnost

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

hospodárně pracuje s dechem, volí vhodné tempo řeči dechová, rytmická a sluchová cvičení

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

rozšiřuje svou aktivní i pasivní slovní zásobu vypravování, popis, rozhovor, dramatizace, hra na 
tělo; formulace otázky a odpovědi

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

na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev vypravování, popis, rozhovor, dramatizace, hra na 
tělo; formulace otázky a odpovědi

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

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním správný úchop psacího náčiní, správné sezení

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

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje 
písmena i slabiky; převádí slova z mluvené do psané 
podoby; dodržuje správné pořadí a úplnost slov; zvládá 
opis a přepis krátkých vět

tvary písmen - velké a malé tiskací i psací, shody a 
rozdíly, zrcadlové tvary, uvolňovací cviky, pravolevá 
orientace; zpětná kontrola napsaného, diakritická 
znaménka

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

zvládá opis a přepis krátkých vět zpětná kontrola napsaného, diakritická znaménka

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

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví obrázkové slovníky, dějové obrázky, reprodukce 
čteného textu, vyjádření kresbou

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

převádí slova z mluvené do psané podoby; dodržuje 
správné pořadí písmen a hlásek ve slovech

slovo, hláska, seznámení se slabikou, krátké a dlouhé 
samohlásky; zpětná kontrola napsaného, diakritická 
znaménka

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

rozliší všechna písmena velké i malé abecedy; rozliší 
větu, slovo, slabiku a hlásku

seznámení s vlastními jmény; věta - interpunkční 
znaménka, intonace, začátek a konec věty
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Český jazyk a literatura 1. ročník

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

pamatuje si a reprodukuje jednoduché básničky a 
říkanky; plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 
rozsahu a náročnosti; při čtení správně intonuje a 
používá přednes

říkadla, básně, písně, vypravování, popis, rozhovor, d 
dramatizace, hra na tělo; přípravná cvičení sluchová a 
zraková

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

rozliší prózu a poezii říkadla, básně, písně, vyprávění, popis, rozhovor

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

dokáže se soustředit na poslech pohádek a krátkých 
příběhů; reprodukuje krátký text podle otázek a 
obrázků; zdramatizuje jednoduchý příběh nebo 
pohádku; realizuje první literární pokusy

literární pojmy: loutkové divadlo, kniha, spisovatel, 
ilustrátor + ilustrace, časopis, komiks; čtení textu - 
nadpis, orientace v textu, intonace; reprodukce 
čteného textu

   

Český jazyk a literatura 2. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu 
a náročnosti

praktické čtení – čtení s porozuměním, technika čtení, 
plynulost, orientační prvky v textu, věcné čtení

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

odpověď celou větou (vyjádření pocitů), pokyny, 
zadání

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

rozlišuje význam slov

slova jednoznačná, mnohoznačná, protikladná; slovní 
zásoba a tvoření slov, význam slov – nadřazenost, 
podřazenost

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

respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru mluvený projev – základní techniky, souvislé 
vyjadřování závislé na komunikační situaci, základní 
komunikační pravidla, rozhovor, dramatizace

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

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou a nedbalou 
výslovnost

říkadla, básně, písně, vypravování, popis, rozhovor, 
dramatizace, hra na tělo

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

hospodárně pracuje s dechem, volí vhodné tempo řeči dechová, rytmická a sluchová cvičení

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

rozšiřuje svou aktivní i pasivní slovní zásobu obrázkové slovníky; říkadla, básně, písně, vypravování, 
popis, rozhovor, dramatizace, hra na tělo; doplňování 
– tajenky, rébusy, křížovky, osmisměrky

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev vypravování
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Český jazyk a literatura 2. ročník

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

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním pravolevá orientace, zákl. hygienické návyky, technika 
psaní

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

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

pravolevá orientace, uvolňovací cviky

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

zvládá psaní a formulaci krátkých vět, jednoduchých 
sdělení

písemný projev – žánry (blahopřání, dopis, adresa, 
zpráva, vzkaz)

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

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví 
podle nich jednoduchý příběh

dějové obrázky

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

rozlišuje hlásky a písmena zvuková stránka jazyka – sluch, rozlišení hlásek; 
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových 
skupin

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru rozlišuje slovní druhy v základním tvaru slovní druhy
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 
a sloves

při mluveném projevu správně používá základní slovní 
druhy

mluvený projev – základní techniky, souvislé 
vyjadřování závislé na komunikační situaci, základní 
komunikační pravidla; podstatná jména a slovesa

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

spojuje věty do jednodušších souvětí věta jednoduchá, souvětí, spojky

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

rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího druhy vět

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

rozpozná měkké, tvrdé a obojetné souhlásky; opis a 
přepis krátkých vět

zvuková stránka jazyka – sluch, rozlišení hlásek, 
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhlásk. skupin; 
opis, přepis, diktát; hláska, slabika, slovo, věta, 
abeceda; rozdělení hlásek - samohlásky, souhlásky 
(měkké, tvrdé - pravopis, obojetné - seznámení); 
slovní zásoba a tvoření slov; psaní velkých písmen; 
znělé a neznělé souhlásky na konci slov

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

při čtení správně intonuje a používá přednes základní lit. pojmy: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, 
báseň, pohádka; recituje a intonuje básně, říkanky, 
rozpočítadla, hádanky
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Český jazyk a literatura 2. ročník

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu plynule čte s porozuměním praktické čtení – čtení s porozuměním, technika čtení, 
plynulost

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

rozliší prózu a poezii rým, sloka, orientační prvky v textu; věcné čtení 
(nadpis, odstavec, stránka); spisovatel, básník, kniha, 
čtenář

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

zdramatizuje jednoduchý příběh nebo pohádku divadelní představení, herec; tvorba vlastního textu

   

Český jazyk a literatura 3. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu 
a náročnosti

praktické čtení – čtení s porozuměním, technika čtení, 
plynulost, orientační prvky v textu, věcné čtení

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

odpověď celou větou (vyjádření pocitů), pokyny, 
zadání

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

rozlišuje význam slov

slova jednoznačná, mnohoznačná, protikladná, 
synonyma, slova nadřazená, podřazená a souřadná, 
slova příbuzná

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

respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru mluvený projev – základní techniky, souvislé 
vyjadřování závislé na komunikační situaci, základní 
komunikační pravidla, rozhovor, dramatizace

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

hospodárně pracuje s dechem, volí vhodné tempo řeči dechová, rytmická a sluchová cvičení

obrázkové slovníky, encyklopedie, vyhledávání 
informací z různých zdrojů; básně, písně, vypravování, 
popis, rozhovor, dramatizace;

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

rozšiřuje svou aktivní i pasivní slovní zásobu

doplňování – tajenky, rébusy, křížovky, osmisměrky
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev

na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev vypravování

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

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním zákl. hygienické návyky, technika psaní

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje opis, přepis, diktát
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Český jazyk a literatura 3. ročník

spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev

písmena i slabiky

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

zvládá opis a přepis krátkých vět písemný projev – žánry (blahopřání, dopis, adresa, 
zpráva, vzkaz); opis, přepis, diktát

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

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví 
podle nich jednoduchý příběh

dějové obrázky

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

porovnává a třídí slova podle významu slovní zásoba a tvoření slov, význam slov – 
nadřazenost, podřazenost

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru rozlišuje slovní druhy v základním tvaru slovní druhy
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí 
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

spojuje věty do jednodušších souvětí věta jednoduchá, souvětí, spojky a spojovací výrazy

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

rozpozná měkké, tvrdé a obojetné souhlásky; správně 
odůvodní psaní souhlásek – spodoba i uvnitř slov; 
správně tvoří tvary slov; vyjmenuje slova vyjmenovaná a 
rozezná slova příbuzná; určí podstatná jména - číslo, 
rod; vlastní jména

zvuková stránka jazyka – sluch, rozlišení hlásek, 
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhlásk. skupin; 
doplňovací cvičení, diktát; stavba slova (příbuznost); 
vyjmenovaná slova; slovní zásoba a tvoření slov

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

určí slovesa - osobu, číslo, čas psaní velkých písmen; znělé a neznělé souhlásky na 
konci a uprostřed slov

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

při čtení správně intonuje a používá přednes recituje a intonuje básně, text; báseň - přednes, sloka, 
verš, rým

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu plynule čte s porozuměním praktické čtení – čtení s porozuměním, technika čtení, 
plynulost

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

rozliší prózu a poezii, odliší pohádku od ostatních žánrů rým, sloka; orientační prvky v textu (nadpis, odstavec, 
stránka); spisovatel, básník, kniha, čtenář; pohádka, 
dětský příběh

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

zdramatizuje jednoduchý příběh nebo pohádku divadelní představení, herec; tvorba vlastního textu
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Český jazyk a literatura 4. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i 
nahlas

čtení - praktické, věcné, potichu, nahlas (pohádka, 
povídka, báseň - rým, verš, přirovnání, pověst, literární 
pojmy: básník, spisovatel, ilustrátor, čtenář, kniha, 
divadelní představení, literatura pro mládež)

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

rozliší podstatné a okrajové informace v textu, 
zapamatuje si z něj podstatná fakta

čtení vyhledávací, klíčová slova, převyprávění

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

reprodukuje obsah přiměřeně náročného sdělení a vede 
dialog, telefonuje, zanechá vzkaz na záznamníku

mluvený projev - dialog telefonní hovor, vzkaz

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

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

mluvený projev - mimojazykové prostředky divadelní 
představení, přednes básně

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

rozliší spisovné a nespisovné výrazy a správně je užije 
při komunikaci

zaznamenávání slyšeného, reagování otázkami, 
vyhledávání výrazů v textu

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

napíše správně a přehledně jednoduchá sdělení věta jednoduchá, souvětí, písemný projev - popis 
osoby, věci, pracovního postupu, pozvánka

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti

sestaví osnovu vyprávění sestavení osnovy, vypravování, dialog na základě 
obrazového materiálu, osnovy, tvořivé činnosti s 
literárním textem

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

označí ve slově kořen, část příponovou, předponovou a 
koncovku

stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka), 
tvary slov (skloňování, časování), slovní druhy, 
koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s holým 
podmětem, základní skladební dvojice

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

píše správné i/y ve slovech po obojetných souhláskách psaní i/y po obojetných souhláskách, upevňování 
pravopisu: slova vyjmenovaná a příbuzná

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

rozliší slova stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová

synonyma, antonyma, určování významu slov

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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Český jazyk a literatura 4. ročník

Podporujeme čtení s porozuměním, hodnocení přečteného textu, orientace v textu.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Pracujeme na utváření postoje k reklamě.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Pracujeme s texty různých typů médií.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Pracujeme na pochopení významu bulváru a jeho manipulačních podtextů.

   

Český jazyk a literatura 5. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas

čte s porozuměním náročnější texty potichu i nahlas vypravování - úvod, stať, závěr

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

zpráva, oznámení, pozvánka, plakát, přání, reklama, 
dopis, pohlednice, adresa, sms, email

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

popis pracovního postupu

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

posoudí úplnost sdělení

vypravování - úvod, stať, závěrČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti

sestaví osnovu a na jejím základě vytvoří projev
popis pracovního postupu

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

rozpozná přímou řeč a větu uvozovací přímá řeč a věta uvozovací

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti

člení text na odstavce vypravování - úvod, stať, závěr

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

porovná významy slov slovní zásoba a tvoření slov

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, rozliší kořen, část příponovou a předponovou tvarosloví: ohebné slovní druhy – skloňování, 
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Český jazyk a literatura 5. ročník

předponovou a koncovku časování; neohebné slovní druhy
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

tvarosloví: ohebné slovní druhy – skloňování, 
časování; neohebné slovní druhy

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

určí slovní druhy ohebné i neohebné a využije je v 
gramaticky správných tvarech

naučné slovníky - slovník spis. češtiny, pravidla 
pravopisu a jejich průběžné použití

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

rozliší slova spisovná, nespisovná a správně je užije ve 
svých vyjádřeních

slovní zásoba a tvoření slov

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

věta jednoduchá a souvětí

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

určí základní skladební dvojici a syntaktický pravopis, 
určí různé druhy podmětu

skladba: základní skladební dvojice + shoda

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a 
neuměleckých textů

rozliší různé typy textů, volně reprodukuje text různé druhy textů - z čítanky, z knih, z časopisů, 
encyklopedie

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

vyjádří své dojmy z četby a provede jednoduchý záznam 
čteného

tvořivé činnosti s lit. textem (přednes, dramatizace)

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

používá elementární lit. pojmy různé druhy textů - z čítanky, z knih, z časopisů, 
encyklopedie

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

zaznamená zjednodušeně obsah tvořivé činnosti s lit. textem (přednes, dramatizace)

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

rozliší a nahrazuje větu jednoduchou a souvětí věta jednoduchá a souvětí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Klademe důraz na respektování, empatii, podporu a pomoc druhým, řeč těla.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Klademe důraz na role médií v každodenním životě, vliv na uspořádání dne.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
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Český jazyk a literatura 5. ročník

Tvoříme mediální sdělení bez manipulačního podtextu, s ohledem na objektivitu.
   

Český jazyk a literatura 6. ročník

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

dorozumívá se kultivovaně v mluveném projevu, 
vhodně využívá verbální i neverbální komunikaci

vypravování podle obrázků, dokončení příběhu

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru

odlišuje spisovný a nespisovný projev vzkaz, SMS, vyplňování tiskopisů, dopis úřední, 
soukromý

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

uspořádá informace v textu popis, popis prac. postupu. Zpráva, oznámení.

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

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu rozvrstvení národního jazyka - spisovná a nespisovná 
čeština, obecná čeština, argot, slang, nářečí

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

správně třídí slovní druhy slovní druhy, skloňování a časování ohebných sl. 
druhů.

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

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě a souvětí

základní a rozvíjející větné členy

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

formuluje ústně i písemně dojmy práce s textem, orientace v textu. Čtenářské dílny.

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

pracuje s jazykovými příručkami PČP, SSČ

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Klademe důraz na práci s texty různých typů médií, na titulky v bulváru a jejich manipulační podtext.
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Český jazyk a literatura 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru

rozliší subjektivní a objektivní sdělení popis, charakteristika, žádost, životopis

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

třídí slovní druhy slovní druhy

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

zvládá morfologický pravopis procvičování pravopisu – vyjm. slova, koncovky podst. 
a příd. jmen, shoda přísudku s podmětem, velká 
písmena

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

reprodukuje přečtený text čtenářské dílny

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

formuluje dojmy z četby čtenářské dílny

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

rozliší základní literární druhy a žánry legenda, kronika, chorál, báje a mýty, znaky balady, 
znaky bajky, cestopis umělecký, fantastický + hlavní 
představitelé

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

porovná různá ztvárnění téhož námětu Kytice – porovnání literárního a filmového zpracování

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

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

nauka o tvoření slov, nauka o významu slov

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

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

tvarosloví

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

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě a v souvětí

skladba (druhy vedlejších vět)
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Český jazyk a literatura 8. ročník

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

odlišuje fakta od názoru a hodnocení, ověřuje fakta 
pomocí otázek a dostupných inf. zdrojů

práce s textem – studijní čtení, aktivní naslouchání

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

využívá poznatků k vlastnímu tvořivému psaní
líčení, charakteristika

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

využívá základy studijního čtení výtah x výpisky, citace, výklad – členění textu, odborné 
názvy

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

rozlišuje a příklady dokládá způsoby obohacování slovní 
zásoby, zásady tvoření českých slov

obohacování slovní zásoby, slova přejatá, tvarosloví – 
nepravidelnosti ve skloňování substantiv, skloňování 
přejatých substantiv

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

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova obohacování slovní zásoby, slova přejatá, tvarosloví – 
nepravidelnosti ve skloňování substantiv, skloňování 
přejatých substantiv

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

rozebere stavbu věty i souvětí skladba – souvětí souřadné, složitější souvětí

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

vyhledává dostupné informace a ověřuje jejich 
správnost

čtenářské dílny

   

Český jazyk a literatura 9. ročník

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

zapojuje se do diskuze diskuse, její pravidla.

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

rozpoznává manipulativní komunikaci v médiích fejeton, úvodník, inzerát, reportáž, reklama - 
objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr 
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Český jazyk a literatura 9. ročník

mluvčího, manipulativní působení projevu, zvukové 
prostředky souvislého projevu a prostředky 
mimojazykové

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

ví, kde se píše čárka ve větě jednoduché i v souvětí souvětí souřadné, podřadné, složité souvětí - 
interpunkce

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

rozliší souvětí souřadné a podřadné, graficky je 
znázorní, rozliší poměry ve větách

souvětí souřadné, podřadné, složité souvětí - 
interpunkce

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

tvoří vlastní literární text vypravování, líčení, úvaha

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora
ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře

rozpozná styl autora a strukturu literárního díla čtenářské dílny

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

rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní čtenářské dílny

základy literární teorie a historie, hlavní představitelé 
české i světové literatury – od renesance po 
současnost

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

pozná základní literární směry, dokáže uvést jejich 
představitele

vybraní představitelé současné české literatury (dle 
uvážení vyučujícího)

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

využívá verbálních, neverbálních a paralingvárních 
prostředků

diskuze, proslov

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Podporujeme čtení s porozuměním, hodnocení přečteného textu, orientace v textu.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Je kladen důraz na vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti, utváření postoje k reklamě.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
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Český jazyk a literatura 9. ročník

Pracujeme s texty různých typů médií. Je kladen důraz na titulky bulváru a jejich manipulační podtext.
    

5.2 Anglický jazyk 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 3 3 3 3 3 3 3 21
 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Anglický jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z 

různých částí světa. Prioritou výuky je rozvíjení schopností žáka dorozumět se v reálných situacích běžného 
života.

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

Obsahové vymezení
Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených jazyků v rámci 
vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Jeho osvojování pomáhá žákům zvýšit možnost vyššího uplatnění v osobním, 
studijním a především pracovním životě. Zároveň žákům umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života 
lidí jiných zemí a jejich kultur.

Časové vymezení
Anglický jazyk je povinný předmět s hodinovou dotací 3 hodiny ve 3. - 9.ročníku.

Organizační vymezení
Na 1. stupni je AJ vyučován hravou formou, zejména odposlechem a nápodobou. Pokud je to možné, žáci 
jednotlivých tříd jsou rozděleni do skupin. V hodinách jsou využívány hlasové i obrazové nahrávky.
Na 2. stupni je kladen důraz především na mluvený projev. V hodinách jsou využívány hlasové i obrazové 
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Název předmětu Anglický jazyk
nahrávky. Žáci využívají i učebnu informatiky, kde na počítačích pracují s anglickými výukovými programy.
Žáci jsou během výuky seznamování s reáliemi cizojazyčných zemí, což umožňuje poznávat rozdíly ve 
způsobu života lidí jiných zemí a lépe porozumět jejich odlišným tradicím. 

Integrace předmětů • Cizí jazyk
Kompetence k učení:

• připravujeme žáky na celoživotní vzdělávání
• posilujeme pozitivní vztah k učení
• vytváříme jejich schopnosti řídit si sami své učení

Kompetence k řešení problémů:
• učíme žáky nebát se problémů a problémy řešit
• podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problémů
• podporujeme týmovou spolupráci
• děti vedeme k aktivní účasti na všech fázích činnosti (plánování, příprava, realizace, hodnocení)

Kompetence sociální a personální:
• podporujeme skupinovou a týmovou práci žáků
• rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role
• vytváříme modelové situace, kdy se žáci vzájemně potřebují
• podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
• vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování v cizojazyčném prostředí
• zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují

Kompetence občanské:
• netolerujeme projevy rasismu a xenofobie a nacionalismu
• vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem
• neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření
• vedeme je k aktivní ochraně zdraví a k ochraně životního prostředí
• vytváříme představy o zvycích v cizojazyčných zemích
• seznamujeme žáky s reáliemi a vedeme je k toleranci kulturních odlišností daných národů

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

Kompetence pracovní:
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Název předmětu Anglický jazyk
• vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
• vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
• na konkrétních příkladech (inzeráty, internet, letáky) demonstrujeme lepší možnosti pracovního 

uplatnění při ovládání A
• učíme žáky vyhledávat a zpracovávat informace na internetu
• pozitivně žáky motivujeme k prezentaci jejich výsledků práce

Kompetence digitální:
• využívá běžně používaná digitální zařízení při učení, samostatně rozhoduje, které technologie pro 

jakou činnost či řešený problém použít
• získává, vyhledává, sdílí data, informace a digitální obsah
• digitální technologie umí využít ke zjednodušení a zkvalitnění práce v hodině i při domácí přípravě
• zná netiketu a řídí se jí

Kompetence komunikativní:
• klademe důraz na kulturní úroveň komunikace
• podporujeme používání výpočetní techniky
• vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svoji osoby a školy na veřejnosti učíme žáky 

nonverbální komunikaci
• využíváme modelových situací, aby žáci zvládli přiměřenou komunikaci v různých situacích

Způsob hodnocení žáků Metody a kritéria hodnocení jsou jednotné. Učivo je vymezeno ŠVP. Celkovou známku tvoří vážený 
aritmetický průměr všech dílčích známek z předmětu. Známky mají váhu dle uvážení vyučujícího (rozsah 0,2 
– 1,0) a odrážejí míru zvládnutí výstupů na základě požadovaného učiva v rámci individuálních možností 
dítěte. Do celkové klasifikace je zahrnuto ověřování získaných znalostí a dovedností. Může být zahrnuta 
také aktivita, plnění domácích úkolů, způsob vedení sešitu, popř. další kritéria, se kterými vyučující seznámí 
žáky na začátku školního roku.

   

Anglický jazyk 3. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
pokyny pro práci ve třídě; žádost, poděkováníCJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a tematicky orientovaná slovní zásoba
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Anglický jazyk 3. ročník

výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně reaguje na ně verbálně i neverbálně
jednoduché rozhovory, vyprávění o rodině, 
kamarádech

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

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

tematicky orientovaná slovní zásoba
jednoduchá četba
komiks, ilustrované příběhy

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

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

tematicky orientovaná slovní zásoba
jednoduché rozhovory, vyprávění o rodině, 
kamarádech

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

rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného 
sdělení, které je pronášeno pomalu, zřetelně a s 
pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu

tematicky orientovaná slovní zásoba

fonetická pravidla, přepis slyšeného
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

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

přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či 
slovního spojení

tematicky orientovaná slovní zásoba
projekty, videaCJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 

vizuální předlohy
píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální 
předlohy tematicky orientovaná slovní zásoba

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Uplatňujeme principy slušného chování a vstřícný postoj k odlišnostem. 

   

Anglický jazyk 4. ročník

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

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

práce se slovníkem

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

rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 
témat (s vizuální oporou)

práce se slovníkem

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, práce se slovníkem
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Anglický jazyk 4. ročník

jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům

který se vztahuje k osvojovaným tématům tematicky orientovaná slovní zásoba

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

rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života 
(s vizuální oporou) tematicky orientovaná slovní zásoba

zvuková podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně)
základní výslovnostní návyky

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

sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy a jiných 
osvojovaných témat vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

zvuková podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně)
základní výslovnostní návyky

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

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy a jiných osvojovaných témat a 
podobné otázky pokládá vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět 
(tolerance elementárních chyby, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění)

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

rozumí jednoduchým krátkým sdělením z běžného 
života (s vizuální oporou)

přítomný čas prostý – kladné sdělení
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života

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

grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně)

zvuková podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně)
základní výslovnostní návyky

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů zapojí se do jednoduchých rozhovorů

vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Je kladen důraz na respektování, empatii, podporu a pomoc druhým, řeč těla.

   

Anglický jazyk 5. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 

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

práce se slovníkem
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Anglický jazyk 5. ročník

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

rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 
témat (s vizuální oporou)

práce se slovníkem

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

rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je 
pronášen pomalu a zřetelně (s vizuální oporou)

práce se slovníkem

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

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

práce se slovníkem

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

rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života 
(s vizuální oporou)

práce se slovníkem

zvuková podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně)CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů zapojí se do jednoduchých rozhovorů
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
zvuková podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně)CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

zvuková podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně)CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

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

vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět 
(tolerance elementárních chyby, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění)

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

rozumí jednoduchým krátkým sdělením z běžného 
života (s vizuální oporou)

přítomný čas prostý – otázka, zápor
mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět 
(tolerance elementárních chyby, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění)

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života

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

grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně)
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře vyplní osobní údaje do formuláře mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět 

(tolerance elementárních chyby, které nenarušují 
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Anglický jazyk 5. ročník

smysl sdělení a porozumění)
grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Je kladen důraz na respektování, empatii, podporu a pomoc druhým.

   

Anglický jazyk 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
videaCJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 

poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně

žák zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné 
povahy (např. o osobách, prostředí, v němž žije, 
každodenních činnostech a potřebách, způsobu života) v 
pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům

ilustrované příběhy, komiksy

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

žák porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého 
projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům (např. 
vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 
znázorňující téma nebo obsah daného textu)

mapy, hry

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

žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkého, 
jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho 
samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, 
každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li 
mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti 
pomoci

osobní rozhovor

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

žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých formuluje 
pozvání a na pozvání reaguje

osobní rozhovor

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

žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví 
na tom, co bude dělat, kam půjde, a na podobné 
výpovědi reaguje

osobní rozhovor
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Anglický jazyk 6. ročník

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

žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co se 
mu líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje a na podobné 
výpovědi reaguje

osobní rozhovor

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

žák poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat 
v každodenních situacích (např. sdělí informace o sobě, 
svých přátelích a rodině, svých aktivitách...) za použití 
slovních spojení a vět

osobní rozhovor

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

žák krátce pohovoří na osvojené téma (např. podle 
předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou) osobní rozhovor

reálie anglicky mluvících zemí
zjednodušená četba

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

žák najde konkrétní informace číselné i nečíselné 
povahy (např. o prostředí, v němž žije, každodenních 
činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, 
způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k 
tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém 
životě.

pracovní listy

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

žák porozumí obsahu krátkého a jednoduchého textu 
týkajícího se každodenních témat (např. vybere, přiřadí, 
ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující 
obsah daného textu)

zjednodušená četba

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

žák odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se 
vyskytují v jednoduchém textu nebo zjednodušené 
četbě

pracovní listy

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

žák porozumí běžným označením a nápisům na 
veřejných místech, které se týkají např. orientace, 
upozornění, varování, zákazu, časových údajů

reálie anglicky mluvících zemí

CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři žák zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo 
jednoduché věty, které se týkají jeho osoby, rodiny a 
kamarádů, předmětů nebo činností, které běžně 
vykonává

pravopis - psaní malých a velkých písmen, dělení slov a 
základy interpunkce

CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři žák vyplní identifikační kartu pravopis - psaní malých a velkých písmen, dělení slov a 
základy interpunkce

CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři žák napíše nákupní seznam pravopis - psaní malých a velkých písmen, dělení slov a 
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Anglický jazyk 6. ročník

základy interpunkce
fonetický přepis známých slov

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

žák napíše jednoduchý e-mail, popíše svoji rodinu, 
školu, své bydliště, vypíše svoje volnočasové aktivity

komiks, email, básně

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení žák reaguje na jednoduché písemné sdělení ve formě 
dopisu, vzkazu, e-mailu

komiks, email, básně

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

žák je schopen vytvořit krátký příběh za použití slovní 
zásoby týkající se osvojovaných témat

prezentace projektu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Upevňujeme dovednosti komunikace v anglickém jazyce.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Poznáváme vlastní kulturní zakotvení.

   

Anglický jazyk 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
krátké dialogy, videaCJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 

poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně

žák zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné 
povahy (např. o osobách, prostředí, v němž žije, 
každodenních činnostech a potřebách, způsobu života) v 
pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům

pracovní listy

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

žák porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého 
projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům (např. 
vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 
znázorňující téma nebo obsah daného textu)

reálie anglicky mluvících zemí

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

žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkého, 
jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho 
samotného, dalších osob, každodenních činností a 
potřeb a způsobu života.

krátké dialogy, osobní rozhovor
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Anglický jazyk 7. ročník

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

žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých formuluje 
pozvání a na pozvání reaguje

krátké dialogy, osobní rozhovor

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

žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví 
na tom, co bude dělat, kam půjde, a na podobné 
výpovědi reaguje

krátké dialogy, osobní rozhovor

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

žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co se 
mu líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje a na podobné 
výpovědi reaguje

krátké dialogy, osobní rozhovor

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

žák poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat 
v každodenních situacích (např. sdělí informace o sobě, 
svých přátelích a rodině, svých aktivitách...) za použití 
slovních spojení a vět

krátké dialogy, osobní rozhovor

popis třídy, školy a vybavení
popis zvířete

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

žák krátce pohovoří na osvojené téma (např. podle 
předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou)

projekt na známé téma
hryCJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 

osoby, místa a věci ze svého každodenního života
žák je schopen vytvořit krátký příběh za použití slovní 
zásoby týkající se osvojovaných témat básně

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

žák najde konkrétní informace číselné i nečíselné 
povahy (např. o prostředí, v němž žije, každodenních 
činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, 
způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k 
tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém 
životě

pracovní listy, slovníček, mapy

zjednodušená četba, básněCJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

žák porozumí obsahu krátkého a jednoduchého textu 
týkajícího se každodenních témat (např. vybere, přiřadí, 
ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující 
obsah daného textu)

ilustrované příběhy, komiksy

zjednodušená četba, básněCJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

žák odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se 
vyskytují v jednoduchém textu nebo zjednodušené 
četbě

ilustrované příběhy, komiksy
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zjednodušená četba, básněCJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

žák porozumí běžným označením a nápisům na 
veřejných místech, které se týkají např. orientace, 
upozornění, varování, zákazu, časových údajů

ilustrované příběhy, komiksy

popis třídy, školy a vybaveníCJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři žák zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo 
jednoduché věty, které se týkají jeho osoby, rodiny a 
kamarádů, předmětů nebo činností, které běžně 
vykonává

popis zvířete

CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři žák zná gramatické struktury, lexikální princip pravopisu 
slov

psaní blogu

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

žák napíše jednoduchý e-mail, popíše svoji rodinu, 
školu, své bydliště, vypíše svoje volnočasové aktivity psaní životopisu slavné osobnosti

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení žák reaguje na jednoduché písemné sdělení ve formě 
dopisu, vzkazu, e-mailu

vzkaz, email, dopis

   

Anglický jazyk 8. ročník

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

žák zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné 
povahy (např. o osobách, prostředí, v němž žije, 
každodenních činnostech a potřebách, způsobu života) v 
pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům

inzerát, blog, deník

inzerát, blog, deník
itinerář cesty

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat

žák porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého 
projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům (např. 
vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 
znázorňující téma nebo obsah daného textu)

dialog, osobní rozhovor

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

žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkého, 
jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho 
samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, 
každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li 
mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti 

dialog, osobní rozhovor
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Anglický jazyk 8. ročník

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

žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých formuluje 
pozvání a na pozvání reaguje

dialog, osobní rozhovor

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

žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví 
na tom, co bude dělat, kam půjde, a na podobné 
výpovědi reaguje

dialog, osobní rozhovor

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

žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co se 
mu líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje a na podobné 
výpovědi reaguje

dialog, osobní rozhovor

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

žák poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat 
v každodenních situacích (např. sdělí informace o sobě, 
svých přátelích a rodině, svých aktivitách...) za použití 
slovních spojení a vět

dialog, osobní rozhovor

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

žák krátce pohovoří na osvojené téma (např. podle 
předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou)

dialog, osobní rozhovor

báseňCJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

žák je schopen vytvořit krátký příběh za použití slovní 
zásoby týkající se osvojovaných témat zjednodušená četba

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

žák najde konkrétní informace číselné i nečíselné 
povahy (např. o prostředí, v němž žije, každodenních 
činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, 
způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k 
tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém 
životě

příběh, článek - zjednodušená četba

inzerát, blog, deník
itinerář cesty

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

žák porozumí obsahu krátkého a jednoduchého textu 
týkajícího se každodenních témat (např. vybere, přiřadí, 
ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující 
obsah daného textu)

příběh, článek - zjednodušená četba

inzerát, blog, deníkCJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace

žák odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se 
vyskytují v jednoduchém textu nebo zjednodušené 
četbě

itinerář cesty
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Anglický jazyk 8. ročník

příběh, článek - zjednodušená četba
inzerát, blog, deník
itinerář cesty

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

žák porozumí běžným označením a nápisům na 
veřejných místech, které se týkají např. orientace, 
upozornění, varování, zákazu, časových údajů příběh, článek - zjednodušená četba

CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři žák zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo 
jednoduché věty, které se týkají jeho osoby, rodiny a 
kamarádů, předmětů nebo činností, které běžně 
vykonává

formulář, osobní dotazník

CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři žák se učí psát deník inzerát, blog, deník
CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

žák napíše jednoduchý příběh v minulém čase ilustrovaný příběh, komiks

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

žák napíše jednoduchý článek na téma tradice příběh, článek - zjednodušená četba

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

žák napíše jednoduchý článek na téma doprava, 
cestování itinerář cesty

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení žák reaguje na jednoduché písemné sdělení ve formě 
dopisu, odpověď na inzerát

inzerát, blog, deník

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení žák napíše neformální e-mail na téma dovolená email, dopis
   

Anglický jazyk 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
krátké dialogy, osobní rozhovor
kvíz
video

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

žák zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné 
povahy (např. o osobách, prostředí, v němž žije, 
každodenních činnostech a potřebách, způsobu života) v 
pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům články, příběh

vlog, tvorba videaCJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 

žák porozumí tématu / obsahu krátkého a 
jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či krátké dialogy, osobní rozhovor
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Anglický jazyk 9. ročník

videoosvojovaných témat více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům 
(např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo 
text znázorňující téma nebo obsah daného textu)

články, příběh

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

žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkého, 
jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho 
samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, 
každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li 
mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti 
pomoci

krátké dialogy, osobní rozhovor

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

žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých formuluje 
pozvání a na pozvání reaguje

krátké dialogy, osobní rozhovor

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

žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví 
na tom, co bude dělat, kam půjde, a na podobné 
výpovědi reaguje

krátké dialogy, osobní rozhovor

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

žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co se 
mu líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje, a na podobné 
výpovědi reaguje

krátké dialogy, osobní rozhovor

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

žák poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat 
v každodenních situacích (např. sdělí informace o sobě, 
svých přátelích a rodině, svých aktivitách...) za použití 
slovních spojení a vět

krátké dialogy, osobní rozhovor

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

žák krátce pohovoří na osvojené téma (např. podle 
předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou) krátké dialogy, osobní rozhovor

blog, příběhy, články
reálie anglicky mluvících zemí
pracovní inzerát
zjednodušená četba

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

žák najde konkrétní informace číselné i nečíselné 
povahy (např. o prostředí, v němž žije, každodenních 
činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, 
způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k 
tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém 
životě komiks, báseň

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, žák porozumí obsahu krátkého a jednoduchého textu blog, příběhy, články
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Anglický jazyk 9. ročník

zjednodušená četbavyhledá v nich požadované informace týkajícího se každodenních témat (např. vybere, přiřadí, 
ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující 
obsah daného textu)

komiks, báseň

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

žák odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se 
vyskytují v jednoduchém textu nebo zjednodušené 
četbě

význam neznámých slov odvozený z kontextu

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

žák porozumí běžným označením a nápisům na 
veřejných místech, která se týkají např. orientace, 
upozornění, varování, zákazu, časových údajů

mapy, pracovní listy

pracovní inzerátCJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři žák zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo 
jednoduché věty, které se týkají jeho osoby, rodiny a 
kamarádů, předmětů nebo činností, které běžně 
vykonává

formuláře

pracovní inzerátCJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři žák vyplní identifikační kartu
životopis

CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři žák napíše nákupní seznam nákupní seznam
životopis
tvorba fotokoláže, plakátu

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

žák napíše jednoduchý e-mail, popíše svoji rodinu, 
školu, své bydliště, vypíše svoje volnočasové aktivity

tvorba myšlenkových map
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení žák reaguje na jednoduché písemné sdělení ve formě 

dopisu, vzkazu, e-mailu
dopis, email, vzkaz

popis obrázkuCJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života

žák je schopen vytvořit krátký příběh za použití slovní 
zásoby týkající se osvojovaných témat projekt na známé téma

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Je kladen důraz na komunikaci v rámci vrstevnické skupiny, respektování společenských pravidel, chování k dospělým, k autoritám.
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5.3 Německý jazyk 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
   Povinný Povinný

   

Název předmětu Německý jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z 

různých částí světa. Prioritou výuky je rozvíjení schopností žáka dorozumět se v reálných situacích běžného 
života.

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

Obsahové vymezení
Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou nabízených jazyků v rámci 
vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Jeho osvojování pomáhá žákům zvýšit možnost vyššího uplatnění v osobním, 
studijním a především pracovním životě. Zároveň žákům umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života 
lidí jiných zemí a jejich kultur.

Časové vymezení
Německý jazyk je povinný předmět s hodinovou dotací 3 hodiny ve 8. - 9.ročníku.

Organizační vymezení
Pokud je to možné, žáci jednotlivých tříd jsou rozděleni do skupin. V počátečních fázích výuky je kladen 
důraz na získání pozitivního vztahu k jazyku. V hodinách jsou využívány hlasové i obrazové nahrávky. Žáci 
využívají i učebnu informatiky, kde na počítačích pracují s výukovými programy.
Žáci jsou během výuky seznamování s reáliemi německy mluvících zemí, což umožňuje poznávat rozdíly ve 
způsobu života lidí jiných zemí a lépe porozumět jejich odlišným tradicím. 

Integrace předmětů • Další cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné Kompetence k učení:
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Název předmětu Německý jazyk
• připravujeme žáky na celoživotní vzdělávání
• posilujeme pozitivní vztah k učení
• vytváříme jejich schopnosti řídit si sami své učení
• upevňujeme získané znalosti prostřednictvím jednoduchých písniček a říkanek
• vytváříme spolu s žáky vlastní slovník pomocí samolepek z učebnice

Kompetence k řešení problémů:
• učíme žáky nebát se problémů a problémy řešit v konfrontaci s běžnými pokyny a činnostmi 

každodenního života
• podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problémů pomocí obrázků a zvukových efektů 

příběhů
• podporujeme týmovou spolupráci v rámci jednoduchých projektů a divadelních scének
• děti vedeme k aktivní účasti na všech fázích činnosti (plánování, příprava, realizace, hodnocení)

Kompetence komunikativní:
• klademe důraz na kulturní úroveň komunikace
• snažíme se, aby žák adekvátně reagoval na základní pokyny učitele
• vedeme žáky k pozitivní prezentaci pomocí pantomimy a postupně pomocí nejpoužívanějších slov a 

jednoduchých výrazů
• učíme žáky nonverbální komunikaci
• využíváme modelových situací, aby žáci zvládli přiměřenou komunikaci v různých situacích

Kompetence sociální a personální:
• podporujeme skupinovou a týmovou práci žáků
• rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role
• vytváříme modelové situace, kdy se žáci vzájemně potřebují
• vedeme žáky k prezentování své samostatné práce před ostatními
• zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují

postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence občanské:
• neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření
• vedeme žáky k aktivní ochraně zdraví a k ochraně životního prostředí na příkladech postaviček v 

příbězích učebnice
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Název předmětu Německý jazyk
• vytváříme představy o zvycích v cizojazyčných zemích prostřednictvím písní a her
• vedeme žáky k respektování pravidel společné hry

Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci s učebnicí a pracovním sešitem
• vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
• vytváříme takové prostředí, aby se žák adaptoval na různé formy činností a způsoby práce
• pozitivně žáky motivujeme k prezentaci jejich výsledků práce

Kompetence digitální:
• využívá běžně používaná digitální zařízení při učení, samostatně rozhoduje, které technologie pro 

jakou činnost či řešený problém použít
• získává, vyhledává, sdílí data, informace a digitální obsah
• digitální technologie umí využít ke zjednodušení a zkvalitnění práce v hodině i při domácí přípravě
• zná netiketu a řídí se jí

Způsob hodnocení žáků Metody a kritéria hodnocení jsou jednotné. Učivo je vymezeno ŠVP. Celkovou známku tvoří vážený 
aritmetický průměr všech dílčích známek z předmětu. Známky mají váhu dle uvážení vyučujícího (rozsah 0,2 
– 1,0) a odrážejí míru zvládnutí výstupů na základě požadovaného učiva v rámci individuálních možností 
dítěte. Do celkové klasifikace je zahrnuto ověřování získaných znalostí a dovedností. Může být zahrnuta 
také aktivita, plnění domácích úkolů, způsob vedení sešitu, popř. další kritéria, se kterými vyučující seznámí 
žáky na začátku školního roku.

   

Německý jazyk 8. ročník

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

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 
jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a 
reaguje na ně

První kontakt s němčinou (základní výslovnostní 
návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou 
slov)

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

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

pozdravy, osobní údaje, hodnocení, počítání do 2000
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Německý jazyk 8. ročník

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

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují 
k běžným tématům

reálie D-A-CH-L

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

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

koníčky, záliby, volnočasové aktivity, škola, rozvrh 
hodin, dny v týdnu, školní potřeby, barvy, vlastnosti 
věcí

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

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

koníčky, záliby, volnočasové aktivity, jídlo a pití, 
jídelníček

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní základní údaje o sobě ve formuláři osobní údaje, jazyky a země
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

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

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

   

Německý jazyk 9. ročník

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

rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
textech týkajících se každodenních témat

rodina, domácí mazlíčci, povolání, bydlení, místnosti, 
domácí práce, nábytek, denní rozvrh, škola, rozvrh 
hodin, lidské tělo, zdraví a nemoci

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů zapojí se do jednoduchých rozhovorů rodina, domácí mazlíčci, povolání, bydlení, místnosti, 
domácí práce, nábytek, denní rozvrh, škola, rozvrh 
hodin, lidské tělo, zdraví a nemoci, jídlo, oblečení

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

rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům

dopravní prostředky, popis cesty, orientace ve městě, 
nákupy, datum, počasí, roční období

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

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

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

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

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení pozvánka, prázdninové nabídky, odmítnutí, příslib, 
dárky, blahopřání

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Upevňujeme dovednosti komunikovat v německém jazyce.
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5.4 Matematika 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

4 5 5 5 5 4 5 4 5 42
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Matematika
Oblast Matematika a její aplikace
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět matematika je založen především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s 

matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Žáci si osvojují postupně některé 
pojmy, terminologii, symboliku a způsob jejich užití.

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

Obsahové vymezení
Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace 
vymezeného v RVP ZV.

Časové vymezení
Na 1. stupni se vyučovací předmět Matematika vyučuje v minimální hodinové dotaci 22 hodin, kdy v 5. 
ročníku je počet navýšen o 1 disponibilní hodinu. Na 2. stupni je to 18, včetně 3 disponibilních.

Organizační vymezení
Vzdělávací obsah předmětu Matematika je rozdělen do 4 tematických okruhů:
Tematický okruh Čísla a početní operace (Číslo a proměnná) je zařazený na 1. stupni a dále se rozvíjí na 2. 
stupni. Žáci se postupně seznamují s čísly, vytváří si konkrétní představu o číslech a číselné ose, osvojují si 
postupy matematických operací, jejich důležitost a užití. Jedná se především o sčítání, odčítání, násobení a 
dělení, měření, odhadování a zaokrouhlování.
V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty se žáci učí uvědomovat si, jaký má význam třídění a 
seskupování dat podle určitých kritérií, vzájemné souvislosti a závislosti mezi nimi. Získávají číselné údaje 
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Název předmětu Matematika
různými způsoby, například měřením. Osvojují si převody jednotek délky, obsahu, objemu, hmotnosti a 
času. Sestavují jednoduché tabulky a grafy.
V tematickém okruhu Geometrie v rovině a prostoru žáci rozeznávají, pojmenovávají a znázorňují základní 
geometrické útvary. Hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás a popisují 
vzájemné polohy objektů v rovině a v prostoru. Učí se porovnávat, měřit a zdokonalovat svůj grafický 
projev.
V tematickém okruhu Aplikační úlohy (Nestandardní aplikační úlohy a problémy) žáci hledají řešení úloh, 
které může být nezávislé na matematických znalostech a dovednostech. Žáci si rozvíjejí logické myšlení 
a podle míry rozumové vyspělosti se snaží řešit problémové situace a úlohy z běžného života a hledat více 
možných řešení.

Integrace předmětů • Matematika a její aplikace
Kompetence k učení:

• vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání 
• připravujeme je na celoživotní učení
• vedeme žáky k porozumění úlohám a psanému textu 
• uplatňujeme individuální přístup k žákovi 
• učíme žáka pracovat s chybou jako s příležitostí ukázat cestu ke správnému řešení 
• učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností – odhady, měření a porovnávání 

velikostí a vzdáleností, orientace 
• rozvíjíme paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných 

matematických vzorců a algoritmů 
• u žáků rozvíjíme abstraktní a logické myšlení pomocí úloh, které vyžadují určení postupu řešení v 

logickém sledu
• vytváříme situace, v nichž žáci pochopí užitečnost matematického vzdělání

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

Kompetence k řešení problémů:
• učíme žáky nebát se problémů a při jejich řešení postupovat od jednodušších ke složitějším úkolům
• podporujeme různé způsoby řešení problémů
• podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 
• požadujeme rozbor, odhad, posuzování správnosti nalezeného řešení, provádění zkoušek a 

ověřování výsledků
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Název předmětu Matematika
• rozvíjíme logické myšlení a vlastní postup při řešení problémových úloh

Kompetence komunikativní:
• klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace 
• učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
• podporujeme žáky ve využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií
• při komunikaci vedeme žáky k tomu, aby využívali vhodné matematické symboliky, početních 

operací, algoritmů a správných metod řešení
• napomáháme žákům vnímat složitosti reálného světa a porozumět jim z hlediska matematizace 

reálné situace
Kompetence sociální a personální:

• učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní 
spolupráce 

• rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role, respektovat jeden druhého
• učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, práci vlastní i druhých
• podporujeme vzájemnou pomoc a spolupráci žáků

Kompetence občanské:
• netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 
• budujeme přátelskou otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole
• vedeme žáky k odpovědnosti plnit si své školní povinnosti a k zodpovědnosti za svou domácí 

přípravu
Kompetence pracovní:

• vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
• kvalitně odvedenou práci pochválíme 
• vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel a k plnění svých povinností a závazků
• učíme žáky bezpečně používat rýsovací a další potřeby a udržovat je v pořádku, tak aby byla 

zajištěna jejich funkčnost
• pomáháme žákům využívat znalosti a zkušenosti získané v předmětu v zájmu dalšího rozvoje i své 

přípravy na budoucí povolání
Kompetence digitální:
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Název předmětu Matematika
• využívá běžně používaná digitální zařízení při učení, samostatně rozhoduje, které technologie pro 

jakou činnost či řešený problém použít
• získává, vyhledává, sdílí data, informace a digitální obsah
• digitální technologie umí využít ke zjednodušení a zkvalitnění práce v hodině i při domácí přípravě
• zná netiketu a řídí se jí

Způsob hodnocení žáků Metody a kritéria hodnocení jsou jednotné. Učivo je vymezeno ŠVP. Celkovou známku tvoří vážený 
aritmetický průměr všech dílčích známek z předmětu. Známky mají váhu dle uvážení vyučujícího (rozsah 0,2 
– 1,0) a odrážejí míru zvládnutí výstupů na základě požadovaného učiva v rámci individuálních možností 
dítěte. Do celkové klasifikace je zahrnuto ověřování získaných znalostí a dovedností. Může být zahrnuta 
také aktivita, plnění domácích úkolů, způsob vedení sešitu, popř. další kritéria, se kterými vyučující seznámí 
žáky na začátku školního roku.

   

Matematika 1. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v 
oboru do 20, orientuje se v zadání slovní úlohy a tvoří 
jednoduché odpovědi, modeluje jednoduché situace 
podle pokynů a s využitím pomůcek

slovní úlohy

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

čte, píše a používá číslice do 20, sčítá a odčítá pomocí 
znázornění v oboru do 20

obor přirozených čísel do 20 + s přechodem (dle 
možností)

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

porovnává množství a vytváří soubory prvků podle 
daných kritérií v oboru do 20, zná matematické pojmy + 
, -, =, <, > a umí je zapsat, pracuje se vztahy o méně, o 
více

obor přirozených čísel do 20

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

čte, píše a používá číslice do 20 zápis čísla v desítkové soustavě, znázornění

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose

pracuje s pojmy před, za, první, druhý, atd., poslední, 
hned za, hned před, …, najde a zaznamená číslo na 
číselné ose do 20, vyjmenuje i zapíše číselnou řadu do 
20

číselná osa do 20, číselná řada



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro ZV 2021 

65

Matematika 1. ročník

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

počítá zpaměti s přirozenými čísly do 20 obor přirozených čísel do 20

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím 
pomůcek

slovní úlohy

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času

orientuje se v čase – základní orientace hodiny a orientace v čase (obecně), práce s ciferníkem

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života

tvoří situace z praktického života finanční gramotnost; obchod, nákupy

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel

doplňuje jednoduché tabulky tabulky, schémata, pyramidy

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné a prostorové útvary

základní útvary v rovině a prostoru: čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kruh, krychle, kvádr, koule, válec

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

samostatně se připraví na geometrii (vhodné pomůcky, 
základní návyky)

návyky a pomůcky

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary, osová souměrnost

základní útvary v rovině: čtverec, obdélník, trojúhelník, 
kruh, osová souměrnost

   

Matematika 2. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v 
oboru do 100, orientuje se v zadání slovní úlohy a tvoří 
jednoduché odpovědi, modeluje jednoduché situace 
podle pokynů a s využitím pomůcek

slovní úlohy

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

čte, píše a používá číslice do 100, sčítá a odčítá pomocí 
znázornění v oboru do 100, zaokrouhluje

obor přirozených čísel do 100 s přechodem přes 
desítku; numerace do 100, číselná osa, zaokrouhlování 
čísel na desítky

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

porovnává množství a vytváří soubory prvků podle 
daných kritérií v oboru do 100, zná matematické pojmy 
+ , -, =, <, > a umí je zapsat pracuje se vztahy o méně, o 

obor přirozených čísel do 100



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro ZV 2021 

66

Matematika 2. ročník

více
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

čte, píše a používá číslice do 100 zápis čísla v desítkové soustavě, znázornění

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose

pracuje s pojmy před, za, první, druhý, atd., poslední, 
hned za, hned před, …, najde a zaznamená číslo na 
číselné ose do 100, vyjmenuje i zapíše číselnou řadu do 
100

číselná osa do 100, číselná řada

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

počítá zpaměti i písemně s přirozenými čísly do 100 obor přirozených čísel do 100; sčítání, odčítání do 100; 
násobilka 0 - 5,10 (automatizace); násobilka 6 - 9 (dle 
možností); vlastnosti početních operací s přirozenými 
čísly; písemné algoritmy početních operací 
(seznámení)

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím 
pomůcek

slovní úlohy

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času

orientuje se v čase – základní orientace hodiny a orientace v čase (obecně), práce s ciferníkem

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života

tvoří situace z praktického života finanční gramotnost; obchod, nákupy

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel

doplňuje jednoduché tabulky jednoduché diagramy a tabulky, cvičení rozvíjející 
logické myšlení

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné a prostorové útvary

základní útvary v rovině a prostoru: bod, přímka, 
úsečka, čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, krychle, 
kvádr, koule, válec, jehlan, kužel

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

samostatně se připraví na geometrii (vhodné pomůcky, 
základní návyky)

pomůcky a návyky

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky

porovná velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky v 
cm, rýsuje úsečku dané délky v cm

typy čar; délka úsečky, jednotky délky (m, cm, mm)

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary ve čtvercové síti

základní útvary v rovině: úsečka, čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kruh, osová souměrnost

   



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro ZV 2021 

67

Matematika 3. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje 
osvojené početní operace v oboru do 1000, orientuje se 
v zadání slovní úlohy, modeluje jednoduché situace 
podle pokynů a s využitím pomůcek

slovní úlohy v oboru přirozených čísel do 1000

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

čte, píše a používá číslice do 1000, sčítá, odčítá, násobí a 
dělí pomocí znázornění v oboru do 1000

numerace do 1000, písemné algoritmy početních 
operací - sčítání a odčítání

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

seznámí se základní terminologií (součet, rozdíl, součin, 
podíl)

terminologie

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

zaokrouhluje na desítky a stovky zaokrouhlování čísel

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

porovnává množství a vytváří soubory prvků podle 
daných kritérií v oboru do 1000, zná matematické pojmy 
+ , -, =, <, > a umí je zapsat pracuje se vztahy o méně, o 
více

obor přirozených čísel do 1000

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

čte, píše a používá číslice do 1000 zápis čísla v desítkové soustavě, znázornění

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose

pracuje s pojmy před, za, první, druhý, atd., poslední, 
hned za, hned před, …, najde a zaznamená číslo na 
číselné ose do 1000, vyjmenuje i zapíše číselnou řadu do 
1000

číselná osa, číselná řada

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

počítá zpaměti i písemně s přirozenými čísly do 1000 obor přirozených čísel do 1000; násobení v oboru 
násobilek (o - 10) a desítek(20, 30…) do 1000; 
vlastnosti početních operací s přirozenými čísly; 
jednoduché početní operace (+,-,.,:) s přirozenými 
čísly; písemné algoritmy početních operací - sčítání a 
odčítání

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím 
pomůcek

slovní úlohy

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché orientuje se v čase, převádí jednotky času hodiny a orientace v čase (obecně), práce s ciferníkem
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Matematika 3. ročník

převody jednotek času
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života

tvoří situace z praktického života finanční gramotnost; obchod, nákupy; závislosti a 
jejich vlastnosti; hmotnost, délka

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel

doplňuje jednoduché tabulky jednoduché diagramy a tabulky, grafy

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)

základní útvary v rovině a prostoru: bod, přímka, 
polopřímka, opačná polopřímka, úsečka, kružnice, 
čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, krychle, kvádr, 
koule, válec, jehlan, kužel

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

samostatně se připraví na geometrii (vhodné pomůcky, 
základní návyky)

pomůcky a návyky

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky

porovná velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky v 
cm, rýsuje úsečku dané délky v cm

typy čar; délka úsečky, jednotky délky (km, m, dm, cm, 
mm); obvod obrazce

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) ve 
čtvercové síti, osová souměrnost

základní útvary v rovině: úsečka, čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kruh; osová souměrnost, osově souměrné 
útvary

   

Matematika 4. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
obor přirozených čísel od nuly do milionu
zápis čísla v desítkové soustavě, znázornění

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel

čte, zapisuje a porovnává čísla v oboru přirozených čísel 
do 1 000 000

číselná osa
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel

zaokrouhluje a provádí odhad zaokrouhlování

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

bezpečně aplikuje malou násobilku pamětné násobení a dělení

písemné násobení dvouciferným činitelemM-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel

provádí písemné početní operace v oboru přirozených 
čísel písemné dělení
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Matematika 4. ročník

písemné sčítání a odčítání
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel

zaokrouhlí přirozená čísla zaokrouhlování

písemné sčítání a odčítáníM-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel

provádí kontrolu výsledků početních operací
zaokrouhlování

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

tvoří a řeší slovní úlohy, v nichž aplikuje osvojené 
početní operace v definovaném oboru N

obor přirozených čísel od nuly do milionu

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku

seznámí se se zlomky zlomky

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice sestrojí rovnoběžky a kolmice čtverec, obdélník
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, 
obdélník a kružnici)

čtverec, obdélník

délka úsečkyM-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran

používá a převádí základní jednotky délky
jednotky délky a jejich převody

vzájemná poloha dvou přímek v roviněM-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru

rozpozná a znázorní jednoduché osově souměrné útvary
osově souměrné útvary

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu

s pochopením používá pojem obvod a obsah obvod a obsah obrazce, praktické využití

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data vyhledá, sbírá a roztřídí data vztahy a závislosti, jejich vlastnosti
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy

čte jednoduché tabulky a diagramy diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky

řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, 
jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých 
postupech a algoritmech školské matematiky

logické hry a úkoly (číselné i obrázkové řady, 
doplňovačky, tajenky, šifry, magické čtverce, úlohy na 
bázi „IQ testů“)
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Matematika 5. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

využívá při pamětném i písemném počítání vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel

komutativnost a asociativnost sčítání a násobení vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

obor přirozených číselM-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel

provádí písemné početní operace v oboru přirozených 
čísel písemné algoritmy početních operací

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel

zaokrouhluje přirozená čísla obor přirozených čísel

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel

provede odhad a kontroluje si výsledky početních 
operací v oboru N

písemné algoritmy početních operací

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní 
operace v celém oboru N

obor přirozených čísel

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku

zlomky – pojem, grafické znázornění, sčítání a odčítání 
zlomků se stejným jmenovatelem, výpočet části celku

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel

čte a píše zlomky

převod zlomku na desetinné číslo

desetinná čísla – základní operace s jednoduchými 
desetinnými čísly (desetiny, setiny)
převod zlomku na desetinné číslo

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose 
desetinné číslo dané hodnoty

aritmetický průměr
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose

porozumí významu znaku „−“ pro zápis celého 
záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose

písemné algoritmy početních operací

trojúhelník – vlastnosti, druhy, konstrukce, 
trojúhelníková nerovnost

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

načrtne a sestrojí trojúhelník, čtverec, obdélník, kružnici 
a užívá jednoduché konstrukce a systém značení

základní útvary v rovině
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 

určí obvod mnohoúhelníku sečtením stran obvody základních útvarů podle vzorců
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obvody mnohoúhelníků
osa a střed úsečky

jeho stran

jednotky délky a převody jednotek
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu

určí obsah čtverce, obdélníku a jednoduchých obrazců 
pomocí čtvercové sítě a vzorce

obsah – jednotky obsahu

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu

používá a převádí základní jednotky obsahu obsah – jednotky obsahu

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data vyhledá, posbírá a roztřídí data vztahy a závislosti, jejich vlastnosti
diagramy, grafy, tabulky, jízdní řádyM-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 

diagramy
čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

využívání prostředků výpočetní techniky
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy

převádí jednotky délky, hmotnosti, času, obsahu, 
objemu

převody jednotek (délka, hmotnost, čas, obsah, objem 
– l, dcl, ml)slovní úlohy
magické čtverceM-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 

problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky

řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, 
jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých 
postupech a algoritmech školské matematiky

prostorová představivost

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Učení se spolehlivosti a přijímáni kompromisu.

   

Matematika 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
desetinná čísla - číselná osa, početní výkony
zlomek

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

používá početní operace v oboru desetinných 
nezáporných čísel a celých čísel

celá čísla - číselná osa, početní výkony
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

řeší jednoduché lineární rovnice jednoduché lineární rovnice

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor

zaokrouhluje, odhaduje výsledky celá čísla - číselná osa, početní výkony
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M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel

využívá dělitelnost přirozených čísel dělitelnost přirozených čísel

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary charakterizuje a třídí základní rovinné útvary rovinné útvary (přímka, polopřímka, úsečka, 
trojúhelník, úhel, čtverec, obdélník)

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem určuje velikost úhlu měřením a výpočtem typy úhlů
M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

odhaduje a počítá obsah čtverce a obdélníku rovinné útvary (přímka, polopřímka, úsečka, 
trojúhelník, úhel, čtverec, obdélník)

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary sestrojí některé rovinné útvary metrické vlastnosti v rovině (trojúhelníková nerovnost, 
druhy úhlů)

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

určí osově souměrný útvar osová souměrnost

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku
M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové 
souměrnosti

osová souměrnost

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

určuje a charakterizuje základní tělesa (kvádr a krychle) prostorové útvary kvádr, krychle

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti

vypočítá objem a povrch, sestrojí sítě a kreslí základní 
tělesa ve volném rovnoběžném promítání

konstrukční úlohy

matematické kvízy a hádankyM-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací

snaží se používat logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh číselné řady

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 

řeší úlohy na prostorovou představivost, kombinuje 
poznatky

logické geometrické úlohy
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tematických a vzdělávacích oblastí
M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

chápe pojem zlomek zlomek

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Klademe důraz na samostatnost a vlastní úsudek.

   

Matematika 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

provádí početní operace v oboru celých a racionálních 
čísel

početní výkony s racionálními čísly

zlomkyM-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)

užívá různé způsoby vyjádření vztahu celek - část
vztah k desetinným číslům

poměr
měřítka

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů

řeší situace pomocí poměru, měřítka map a plánů

úměra
trojčlenkaM-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 

případ, že procentová část je větší než celek)
řeší aplikační úlohy na procenta

procenta - základ, p. část, počet procent, promile
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

analyzuje a řeší jednoduché problémy s využitím 
matematického aparátu

trojčlenka

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary charakterizuje a třídí rovinné útvary rovinné útvary - čtyřúhelníky, pravidelný 
mnohoúhelník, věta o shodnosti trojúhelníku

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

odhaduje a vypočítává další obvody a obsahy 
(trojúhelníky, čtyřúhelníky)

rovinné útvary - čtyřúhelníky, pravidelný 
mnohoúhelník, věta o shodnosti trojúhelníku

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 

načrtne a sestrojí trojúhelník podle vět SSS, SUS, USU, 
také rovnoběžník a lichoběžník

středová souměrnost
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shodnosti a podobnosti trojúhelníků
M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

užívá věty o shodnosti trojúhelníku rovinné útvary - čtyřúhelníky, pravidelný 
mnohoúhelník, věta o shodnosti trojúhelníku

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar

určí středově souměrný útvar a sestrojí útvary ve 
středové souměrnosti

středová souměrnost

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles
M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině

určí a charakterizuje další tělesa (kolmé hranoly), 
vypočítá jejich povrch, objem, načrtne jejich sítě

prostorové útvary - kolmý hranol

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-02 porovnává soubory dat

vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data, porovnává 
jejich soubory

pravoúhlá soustava souřadnic

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti, vyjádří vztah 
tabulkou a grafem

přímá a nepřímá úměrnost

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

matematizuje jednoduché reálné situace přímá a nepřímá úměrnost

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací

užívá logické úvahy, kombinuje, hledá různá řešení úloh číselné a obrázkové analogie

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Je kladen důraz na etiku, spolehlivost a spravedlivost.

   

Matematika 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu

užívá mocniny a druhou odmocninu (také odhady) mocniny a druhá odmocnina, mocnina s přirozeným 
mocnitelem
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M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
proměnných

Pythagorova věta

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

určí hodnotu výrazu výrazy - mnohočleny

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

provádí početní výkony s mnohočleny, rozkládá je 
pomocí vzorců a vytýkání

výrazy - mnohočleny

lineární rovniceM-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

formuluje a řeší situace pomocí rovnic
jednoduché slovní úlohy řešené rovnicí

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav
M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

využívá matematický aparát v oboru reálných čísel lineární rovnice

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

charakterizuje další rovinné útvary rovinné útvary - kružnice, kruh, Thaletova kružnice

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku

využívá potřebnou matematickou symboliku metrické vlastnosti v rovině Pythagorova a Thaletova 
věta

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů

odhaduje a vypočítává obsah a obvod kruhu rovinné útvary - kružnice, kruh, Thaletova kružnice

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles

určuje a charakterizuje válec, vypočítává jeho objem, 
povrch, načrtne a sestrojí jeho síť

prostorové útvary - rotační válec
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M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině
M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu

analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického aparátu

množiny bodů dané vlastnosti

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data závislosti a data
M-9-2-02 porovnává soubory dat

vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data, porovnává 
jejich soubory statistická šetření

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů

vyjádří funkční vztah rovnicí, matematizuje jednoduché 
reálné situace s využitím funkčních vztahů

aritmetický průměr, četnost znaku

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací

hledá různá řešení zkoumaných situací, užívá logickou 
úvahu a kombinační úsudek při řešení

logické a netradiční úlohy

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí

řeší úlohy na prostorovou představivost logické a netradiční úlohy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Klademe důraz na pozornost, soustředění a sebeovládání. 

   

Matematika 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním

dále prohlubuje své znalosti při použití mnohočlenů výrazy - mnohočleny

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav

formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich 
soustav

rovnice - lin. rovnice, soustavy dvou lin. rovnic o dvou 
neznámých, slovní úlohy řešené rovnicí

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel

analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát

rovnice - lin. rovnice, soustavy dvou lin. rovnic o dvou 
neznámých, slovní úlohy řešené rovnicí



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro ZV 2021 

77

Matematika 9. ročník

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku

zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti 
základních rovinných útvarů při řešení úloh a 
jednoduchých praktických problémů

metrické vlastnosti v rovině - vzdálenost bodu od 
přímky; goniometrické funkce v pravoúhlém 
trojúhelníku

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku

využívá potřebnou matematickou symboliku konstrukční úlohy - množina všech bodů dané 
vlastnosti (osy, kružnice a jiné)

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh

využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k 
řešení konstrukčních úloh

konstrukční úlohy - množina všech bodů dané 
vlastnosti (osy, kružnice a jiné)

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků

užívá k argumentaci a při výpočtech věty o podobnosti 
trojúhelníku

rovinné útvary - podobnost

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles

určuje a charakterizuje další tělesa, odhaduje a 
vypočítává objem a povrch, načrtne některé sítě

prostorové útvary - jehlan, rotační kužel, koule

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-02 porovnává soubory dat
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem

zpracovává data, porovnává jejich soubory, vyjádří 
funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem

lineární a jiné funkce

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Klademe důraz na respektování, empatii a pomoc druhým.
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5.5 Informatika 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 1 1 1 1 1 1 6
 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Informatika
Oblast Informatika
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět informatika umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti 

– získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, 
orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v 
praktickém životě. 

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

Obsahové vymezení
Žáci se orientují v základní terminologii, osvojují si zacházení s počítačem a jeho přídavnými zařízení a 
využívají výukové počítačové programy. Žáci se seznamují se základy elektronické komunikace na 
elementární uživatelské úrovni.

Časové vymezení
Informatika je povinný předmět s hodinovou dotací 1 hodina týdně v 5. - 7. ročníku.

Organizační vymezení předmětu
Výuka probíhá v budově školy v odborné učebně vybavené počítači, projektorem a plátnem. Třídy se dělí 
na skupiny tak, aby byla uplatňována zásada 1 počítač na jednoho žáka.  V případě potřeby mají žáci k 
dispozici tiskárnu, scanner popř. notebooky.

Integrace předmětů • Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 

Kompetence k řešení problémů:
• učíme žáky nebát se problémů; prakticky je vedeme k využívání techniky v duchu myšlenky: 

„technika má sloužit nám, a ne my jí“
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Název předmětu Informatika
• užíváme metody experimentu k nalezení efektivního řešení problémů ICT

Kompetence komunikativní:
• vedeme k tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků 

své práce
• podporujeme formy komunikace na „mezinárodní úrovni“ v rámci Evropy i světa využíváním 

internetové sítě
• klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace
• učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, web, 

prezentace, apod.)
Kompetence sociální a personální:

• vedeme žáky k zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na 
internetu a v jiných médiích

• podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují
• důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, tak aby se žáci vzájemně 

nevyrušovali při tvořivé práci
Kompetence občanské:

• netolerujeme záliby žáků v informacích, které mohou vést k sociálně patologickým jevům
• nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům
• neustále monitorujeme chování žáků (především při práci s internetem), včas přijímáme účinná 

opatření
• v hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace
• upozorňujeme na právní aspekty v oblasti ICT (pirátství, autorský zákon, hesla)

kompetence žáků 

Kompetence pracovní:
• vedeme žáky využíváním výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru, ke zvýšení 

efektivnosti jejich učební činnosti a k racionálnější organizaci jejich práce
• vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s technikou napojenou na elektrickou síť
• učíme žáky provádět základní údržbu hardwarového zařízení, vedeme je k šetrné práci s výpočetní 

technikou
• učíme žáky využívat ICT pro hledání informací důležitých pro jejich další profesní růst
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Název předmětu Informatika
Kompetence digitální:

• využívá běžně používaná digitální zařízení při učení, samostatně rozhoduje, které technologie pro 
jakou činnost či řešený problém použít

• získává, vyhledává, sdílí data, informace a digitální obsah
• digitální technologie umí využít ke zjednodušení a zkvalitnění práce v hodině i při domácí přípravě
• zná netiketu a řídí se jí

Kompetence k učení:
• vedeme žáky k poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních 

informačních a komunikačních technologií, k porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, 
uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím

• učíme žáky v praxi využívat korekci textu pomocí vnitřních nástrojů vhodného softwaru
Způsob hodnocení žáků Metody a kritéria hodnocení jsou jednotné. Učivo je vymezeno ŠVP. Celkovou známku tvoří vážený 

aritmetický průměr všech dílčích známek z předmětu. Známky mají váhu dle uvážení vyučujícího (rozsah 0,2 
– 1,0) a odrážejí míru zvládnutí výstupů na základě požadovaného učiva v rámci individuálních možností 
dítěte. Může být zahrnuta také aktivita, popř. další kritéria, se kterými vyučující seznámí žáky na začátku 
školního roku.

   

Informatika 4. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů Kódování a dekódování jednoduchého textu a obrázku
I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše 
jednotlivé kroky jeho řešení

popíše jednoduchý problém a vyřeší ho Grafové modely

I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která 
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na základě dat

rozumí datům, která ho obklopují Funkce počítače, digitální zařízení kolem nás

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi

dodržuje bezpečnostní pravidla při práci s ICT Bezpečnost při práci s PC

I-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, rozezná 
jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi

rozeznává prvky a chápe vztahy v systému Inteligentní systémy, jejich prvky a vztahy mezi nimi
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Informatika 5. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy

zvládá teorii základů programování Základy programování, program typu Scratch (základy)

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu

zvládá prakticky základy programování Obrázkové modely, řešení problémů pomocí modelů

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji

popíše a znázorní konkrétní situaci Kódování informace obrázkem, dekódování obrázkové 
informace

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu vyčte informace z daného modelu Grafové modely
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu

najde, spustí aplikaci a dokáže analyzovat problém Ovládání počítače, funkce softwaru, jednoduché 
programy

I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí

propojí digitální zařízení, uvede příklady propojení, 
minimalizuje rizika

Bezpečnost při provozu digitálních zařízení, systém 
interních a externích zařízení počítače

I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do 
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná 
data

zaznamenává data do tabulky Tabulka v textovém editoru

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Je kladen důraz na samostatnost, individuální řešení zadaného úkolu.

   

Informatika 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen

na základě algoritmu vysvětlí postup Kódy kolem nás, dekompozice úlohy, problému; 
tvorba, zápis a přizpůsobení algoritmu

I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
navrhne a popíše kroky k jejich řešení

rozdělí problém na části a navrhne řešení blokově orientovaný programovací jazyk

I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, 
odhaluje chyby v cizích interpretacích dat

pracuje s daty Internetové zdroje

I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce 
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování 

popíše části PC a funkce HW HW, periferie, pojmy hardware a software, součásti 
počítače a principy jejich společného fungování; 
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Informatika 6. ročník

digitálních technologií určujících trendy ve světě operační systémy v PC a digitálních zařízeních
I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich charakteristické znaky

rozlišuje a vybírá vhodný způsob připojení počítače do 
sítě

Typologie počítačových sítí, jejich druhy a rozdíly

   

Informatika 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému

vybere vhodný algoritmus Kódování znaků, šifrování ověření algoritmu, 
programu (například změnou vstupů, kontrolou 
výstupů, opakovaným spuštěním)

I-9-1-03 vymezí problém a určí, jaké informace bude 
potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí 
grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj 
navržený model s jinými modely k řešení stejného 
problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní

vymezí problém a najde řešení Ohodnocené grafy, orientované grafy, nalezení chyby 
(například krokováním); úprava algoritmu a programu

I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými 
stavy počítače

poradí si se závadami a chybami v počítači Bezpečnost při práci s PC a periferiemi, stavová hlášení

   

Informatika 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby 
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu

navrhuje a porovnává způsoby kódování dat Komprese a kontrola, tvorba programů (například 
příběhy, hry, simulace,

I-9-1-04 zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data 
potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu 
a opraví ji

zhodnotí potřebné množství dat Ohodnocené a orientované grafy, schéma, 
myšlenková mapa, vývojový diagram, ohodnocený a 
orientovaný graf; základní grafové úlohy

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos

ukládá a spravuje svá data ve správném formátu Programy, přípony souborů, práce se správnými 
formáty souborů, datové a programové soubory a 
jejich asociace v operačním systému, komprese a 
formáty souborů, správa souborů, instalace aplikací

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby omezuje riziko ztráty dat Antivirové programy, nebezpečí práce na síti, 
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Informatika 8. ročník

minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše 
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení

zálohování souborů, disková a cloudová řešení záloh

   

Informatika 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné

vytvoří přehledný program v programovacím jazyce Práce s programem typu SCRATCH, nalezení chyby 
(například krokováním); úprava algoritmu a programu

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm 
případnou chybu

ověří správnost postupu a najde v něm případnou chybu Úlohy na ověření kódování, tvorba programů 
(například příběhy, hry, simulace

I-9-3-01 vysvětlí účel informačních systémů, které 
používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy 
mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i 
užívání informačních systémů

vysvětlí účel informačních systémů Síťové prostředí a informační systémy, informační 
systém ve škole; uživatelé, činnosti, práva, struktura 
dat; ochrana dat a uživatelů, účel informačních 
systémů a jejich role ve společnosti

I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; 
využívá funkce pro automatizaci zpracování dat

pracuje s daty v tabulce MS Excel, prostředí tabulkového kalkulátoru, práce s 
vkládanými daty, formulace požadavků; struktura 
tabulky, typy dat; práce se záznamy

I-9-3-04 sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí její 
funkčnost, případně navrhne její úpravu

pracuje s evidencí dat MS – Excel - nastavených pravidel; úprava požadavků, 
tabulky, pravidla a omezení; kontrola správnosti a 
použitelnosti struktury, nastavených pravidel; úprava 
požadavků, tabulky či pravidel

I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení 
využije evidenci dat; na základě doporučeného i 
vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a 
nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v 
evidenci dat

nastaví pravidla a postupy pro práci s daty Struktura tabulky, typy dat; práce se záznamy, pravidla 
a omezení; kontrola správnosti a použitelnosti 
struktury, nastavených pravidel, velké soubory dat; 
funkce a vzorce, práce s řetězci; řazení, filtrování, 
vizualizace dat
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5.6 Prvouka 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

2 2 2 0 0 0 0 0 0 6
Povinný Povinný Povinný    

   

Název předmětu Prvouka
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, vztahy a souvislosti. Utváří si prvotní ucelený obraz 

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

Obsahové vymezení
Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je propojen se všemi 
ostatními vyučovacími předměty.

Časové vymezení
Hodinová dotace v 1. - 3. ročníku jsou 2 hodiny týdně.

Organizační vymezení
Vzdělávací obsah předmětu je členěn do pěti tematických okruhů:
Místo, kde žijeme - Žáci se učí na základě poznání nejbližšího okolí chápat organizaci života v rodině, ve 
škole, v obci, ve společnosti. Praktické poznávání místních a regionálních skutečností by mělo probudit v 
dětech kladný vztah k místu bydliště a postupně i k celé vlasti.
Lidé kolem nás - Žáci si osvojují základy vhodného chování. Seznamují se s důležitostí tolerance, solidarity a 
úcty mezi lidmi, dále se základními právy, povinnostmi a problémy, které soužití lidí provázejí.
Lidé a čas - V této oblasti se snažíme vyvolat v dětech zájem o poznávání minulosti, pochopení významu 
měření času, principu časové posloupnosti a utváření historie. Učíme žáky orientovat se v dějích a 
samostatně zpracovávat informace z dostupných zdrojů.
Rozmanitost přírody - Žáci prakticky pozorují rozmanitosti a proměnlivost živé i neživé přírody, čímž směřují 
k poznání, že Země i život na ní tvoří jednotný celek, jehož rovnovážné vztahy může člověk narušovat. Děti 
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Název předmětu Prvouka
se učí přispět k ochraně přírody a ke zlepšení životního prostředí.
 Člověk a jeho zdraví - Žáci poznávají sami sebe z hlediska biologické a fyziologické funkce. Studují vývoj 
člověka od narození. Získávají poučení o zdraví a nemocech. Chápou význam denního režimu, správné 
výživy 
a důležitost bezpečného chování, které zajišťuje ochranu zdraví svého i druhých.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:

• podporujeme samostatnost a tvořivost
• motivujeme žáky pro celoživotní učení
• vedeme žáky k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět
• učíme práci s chybou
• učíme trpělivosti a povzbuzujeme
• pomáháme žákům řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií
• učíme žáky orientovat se ve světě informací

Kompetence k řešení problémů:
• pomáháme žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
• podporujeme přijatelné způsoby řešení problémů
• vedeme žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování
• učíme žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi a dalšími informačními zdroji
• upevňujeme u žáků účelné rozhodování a jednání v různých situacích – ohrožení vlastního zdraví a 

zdraví druhých, vlastní i cizí bezpečnosti
• vedeme žáky k odpovědnosti za své chování
• podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů

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

Kompetence komunikativní:
• rozšiřujeme u žáků slovní zásobu v osvojovaných tématech
• klademe důraz na kulturní vyjadřování, netolerujeme hrubé, vulgární, agresivní či nezdvořilé výrazy
• podporujeme u žáků vyjadřování vlastních myšlenek a názorů a jejich zdůvodnění, kladení otázek k 

věci, vzájemnému naslouchání 
• vedeme žáky k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání
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• připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích

Kompetence sociální a personální:
• učíme žáky pracovat ve skupinách a spolupracovat při řešení problémů
• učíme žáky respektovat názory druhých
• učíme žáky diskutovat a věcně argumentovat
• vedeme žáky k respektování a objektivnímu hodnocení práce vlastní i druhých

Kompetence občanské:
• upevňujeme v žácích hrdost na svou osobu, rodinu, obec a vlast
• vedeme žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě a kulturním výtvorům
• vedeme žáky k aktivní ochraně životního prostředí a vlastního zdraví
• motivujeme žáky k hledání možností aktivního uplatnění ochrany přírody
• vedeme žáky k respektování společenských pravidel, práv druhých, právních předpisů a vnitřních 

norem školy
• vytváříme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole

Kompetence pracovní:
• učíme žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologii
• vedeme důsledně žáky k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých 

povinností a závazků
• vedeme žáky k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné a týmové činnosti
• učíme žáky pracovat přiměřeným pracovním tempem
• vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci druhých, učíme je vážit si práce kamarádů a spolužáků a 

respektovat výsledky jejich práce
• vedeme žáky k tvořivému přístupu k zadaným úkolům a uplatňování svých poznatků a nápadů

Kompetence digitální:
• využívá běžně používaná digitální zařízení při učení, samostatně rozhoduje, které technologie pro 

jakou činnost či řešený problém použít
• získává, vyhledává, sdílí data, informace a digitální obsah
• digitální technologie umí využít ke zjednodušení a zkvalitnění práce v hodině i při domácí přípravě
• zná netiketu a řídí se jí
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Způsob hodnocení žáků Metody a kritéria hodnocení jsou jednotné. Učivo je vymezeno ŠVP. Celkovou známku tvoří vážený 

aritmetický průměr všech dílčích známek z předmětu. Známky mají váhu dle uvážení vyučujícího (rozsah 0,2 
– 1,0) a odrážejí míru zvládnutí výstupů na základě požadovaného učiva v rámci individuálních možností 
dítěte. Do celkové klasifikace je zahrnuto ověřování získaných znalostí a dovedností. Může být zahrnuta 
také aktivita, plnění domácích úkolů, způsob vedení sešitu, popř. další kritéria, se kterými vyučující seznámí 
žáky na začátku školního roku.

   

Prvouka 1. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

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

domov a jeho okolí; škola – prostředí školy, činnosti ve 
škole; obec (město); okolní krajina

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje 
toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných 
lidí, jejich přednostem i nedostatkům

rodina - role členů rodiny, práva a povinnosti v rodině, 
základní příbuzenské vztahy, život a funkce rodiny, 
mezilidské vztahy; základní pravidla společenského 
chování (pozdrav, žádost, prosba, poděkování), 
jednání v obchodě, na poště, u lékaře

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

využívá časové údaje při řešení různých situací v denním 
životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti

orientace v čase − roční období, den, týden, měsíce, 
rok, kalendář, celé hodiny

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě 
v jednotlivých ročních obdobích

příroda v ročních obdobích − znaky ročních období, 
chování živočichů, péče o zvířata a ptáky, sezonní 
práce na zahradě a na poli, rostliny, houby, 
živočichové (výběrově) − projevy, průběh a způsob 
života; životní podmínky ochrana přírody − chování k 
přírodě; péče o životního prostředí; třídění odpadů a 
jejich likvidace

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

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

lidské tělo − části lidského těla; péče o zdraví, zdravá 
výživa − denní režim; zdravá strava a pitný režim; 
význam aktivního pohybu; osobní a intimní hygiena 
běžné nemoci a prevence, chování v době nemoci, 
základní péče o nemocného; drobné úrazy a poranění, 
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předcházení úrazům, první pomoc
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost

uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 
činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích 
a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a 
současnost

současnost a minulost v našem životě - tradiční lidové 
svátky

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů

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

látky a jejich vlastnosti − základní rozdělení látek a 
jejich vlastnosti, porovnávání látek

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

osobní bezpečí − chování v rizikovém prostředí a v 
krizových situacích, rizikové chování

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, 
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě 
potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá 
způsoby komunikace s operátory tísňových linek

rizikové chování krizové situace (vhodná a nevhodná 
místa pro hru) a formy násilí

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 
bezpečná místa pro hru a trávení volného času; 
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval 
zdraví své a zdraví jiných

osobní bezpečí − bezpečné chování v silničním 
provozu; BESIP, dopravní značky

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících 
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé 
lokalitě

chráněné a ohrožené druhy organismů v lokalitě 
bydliště

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu

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

současnost a minulost v našem životě - tradiční lidové 
svátky

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních 
činností

povolání a řemesla

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

začlení svou obec (město) do příslušného kraje a 
obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v 
nejbližším okolí, obci (městě)

obec (město); okolní krajina

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Je kladen důraz na podporu pozornosti, soustředění a sebeovládání.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Uplatňujeme principy slušného chování.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Učíme vstřícnému postoji k odlišnostem.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Uplatňujeme princip slušného chování.

   

Prvouka 2. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 
bezpečná místa pro hru a trávení volného času; 
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval 
zdraví své a zdraví jiných

pravidla BESIP

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících 
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé 
lokalitě

chráněné a ohrožené druhy

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu

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

současnost a minulost v našem životě - tradiční lidové 
svátky

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních 
činností

povolání a řemesla

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

začlení svou obec (město) do příslušného kraje a 
obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v 
nejbližším okolí, obci (městě)

domov a jeho okolí, škola (okolí školy, bezpečná cesta 
do školy, riziková místa a situace), obec (město), 
okolní krajina, Česká republika, státní svátky a 
významné dny

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 

uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 
činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích 
a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a 

současnost a minulost v našem životě- tradice
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minulost a současnost současnost
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů

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

látky a jejich vlastnosti − základní rozdělení látek a 
jejich vlastnosti, porovnávání látek

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

osobní bezpečí − chování v rizikovém prostředí a v 
krizových situacích, rizikové chování

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, 
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě 
potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá 
způsoby komunikace s operátory tísňových linek

protiprávní jednání (krádež, šikanování, zneužívání, 
týrání) a jeho postih; osobní bezpečí − chování v 
rizikovém prostředí a v krizových situacích, rizikové 
chování, služby odborné pomoci (pomáhající 
organizace)

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

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

domov a jeho okolí − orientace v obci podle plánu, 
adresa bydliště

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje 
toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných 
lidí, jejich přednostem i nedostatkům

rodina - role členů rodiny, práva a povinnosti v rodině, 
příbuzenské vztahy, život a funkce rodiny, mezilidské 
vztahy, základní pravidla společenského chování, 
jednání v obchodě, na poště, u lékaře

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

využívá časové údaje při řešení různých situací v denním 
životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti

orientace v čase − určování času a měření času, roční 
období, den, týden, měsíce, rok, kalendář, hodiny - 
čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá, letopočet, denní režim, státní 
svátky a významné dny

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě 
v jednotlivých ročních obdobích

příroda v ročních obdobích − znaky ročních období, 
chování živočichů, péče o zvířata a ptáky, sezonní 
práce na zahradě a na poli, voda a vzduch − výskyt, 
vlastnosti a význam, rostliny, houby, živočichové − 
projevy, průběh a způsob života; životní podmínky; 
výživa, stavba těla u vybraných druhů; chráněné a 
ohrožené druhy; význam v přírodě a pro člověka 
ochrana přírody − chování k přírodě; péče o životní 
prostředí; třídění odpadů a jejich likvidace
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ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

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

lidské tělo − části lidského těla, vnitřní orgány, smysly, 
rozdíly mezi mužem a ženou, péče o zdraví, zdravá 
výživa − denní režim; zdravá strava (rozlišení 
vhodných, nevhodných a zdraví škodlivých potravin) a 
pitný režim; vhodné uchovávání potravin (svačiny), 
základy stravovacích návyků, význam aktivního 
pohybu; osobní a intimní hygiena

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Je kladen důraz na sebekázeň a pracovní návyky.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Učíme pomoci slabším spolužákům.

   

Prvouka 3. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost

uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 
činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích 
a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a 
současnost

mezilidské vztahy, základní pravidla společenského 
chování (ohleduplnost, etické zásady, zvládání 
emocionality, předcházení konfliktům); zájmové 
organizace a spolky; práva a povinnosti žáků školy

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů

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

látky a jejich vlastnosti − základní rozdělení látek a 
jejich vlastnosti, porovnávání látek

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

osobní bezpečí − chování v rizikovém prostředí a v 
krizových situacích, rizikové chování

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, 
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě 
potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá 
způsoby komunikace s operátory tísňových linek

protiprávní jednání (krádež, šikanování, zneužívání, 
týrání) a jeho postih; osobní bezpečí − chování v 
rizikovém prostředí a v krizových situacích, rizikové 
chování, služby odborné pomoci (pomáhající 
organizace)

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a mapy − čtení mapy, vysvětlivky; domov a jeho okolí − 
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bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v 
nejbližším okolí

orientace v obci podle plánu, adresa bydliště

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje 
toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných 
lidí, jejich přednostem i nedostatkům

rodina a společnost − role členů rodiny, práva a 
povinnosti v rodině, příbuzenské vztahy, život a funkce 
rodiny

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

využívá časové údaje při řešení různých situací v denním 
životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti

hodiny, jednotky času

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě 
v jednotlivých ročních obdobích

příroda v ročních obdobích − znaky ročních období, 
chování živočichů, péče o zvířata a ptáky, sezonní 
práce na zahradě a na poli

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

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

lidské tělo − části lidského těla, hlavní orgány a 
orgánové soustavy a jejich funkce, drobné úrazy a 
poranění – předcházení úrazům, prevence, první 
pomoc, nemoci

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 
bezpečná místa pro hru a trávení volného času; 
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval 
zdraví své a zdraví jiných

pravidla BESIP

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících 
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé 
lokalitě

rostliny, houby, živočichové − projevy, průběh a 
způsob života; životní podmínky; výživa, stavba těla u 
vybraných druhů; chráněné a ohrožené druhy; význam 
v přírodě a pro člověka ochrana přírody − chování k 
přírodě; péče o životní prostředí; třídění odpadů a 
jejich likvidace; živelné pohromy a ekologické 
katastrofy

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu

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

místní pověsti, tradice a zvyky, kulturní a historické 
zajímavosti; současnost a minulost v našem životě − 
tradiční lidové svátky, státní svátky a významné dny

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních povolání, řemesla
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a pracovních činností činností
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

začlení svou obec (město) do příslušného kraje a 
obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v 
nejbližším okolí, obci (městě)

domov a jeho okolí − orientace v obci podle plánu, 
adresa bydliště; obec (město) − poloha v krajině, 
význačná místa, části obce (města); okolní krajina 
(místní oblast, region) – vzhled, charakteristické znaky 
krajiny, regionální; zvláštnosti, vliv krajiny na život lidí, 
působení; lidí na krajinu, významné orientační body

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Je kladen důraz na osobnostní rozvoj, odhadnutí vlastních schopností a možností.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Klademe důraz na spolupráci žáků na úrovni třídních kolektivů.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Upevňujeme rozdělení rolí jedince v realizačním týmu.

    

5.7 Přírodověda 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
 Povinný Povinný   

   

Název předmětu Přírodověda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Žáci si utvářejí si prvotní ucelený obraz světa. Seznamují se s nejbližším okolím, učí se ho vnímat, všímat si 

podstatných věcí a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich.
Obsahové, časové a organizační vymezení Obsahové vymezení
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Název předmětu Přírodověda
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu tvoří základ pro výuku předmětů Přírodopis, Chemie, Fyzika ve 
vyšších ročnících. Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je 
propojen se všemi ostatními vyučovacími předměty, zejména s českým jazykem a literaturou, výtvarnou 
výchovou a praktickými činnostmi.

Časové vymezení
Hodinová dotace ve 4. ročníku je 1 hodina a v 5. ročníku 2 hodiny týdně.
Organizační vymezení
Přírodověda je členěna do tematických okruhů:
Rozmanitost přírody - Praktické pozorování rozmanitostí a proměnlivostí živé i neživé přírody směřuje k 
poznání, že Země a život na ní jsou jeden celek a člověk ho svým chováním a jednáním může narušit. Žáci 
jsou vedeni k ochraně přírody a zlepšování životního prostředí.
Člověk a jeho zdraví - v pátém ročníku žáci poznávají sami sebe z hlediska biologického a fyziologického. 
Studují vývoj člověka jako jedince i druhu. Prohlubují své znalosti o nemocech a zdraví. Jsou vedeni k 
správnému dodržování denního režimu, správné výživy a bezpečného chování vůči sobě i druhým lidem.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:

• žák používá různé metody a strategie efektivního učení
• projevuje zájem samostatně zkoumat, pozorovat a poznávat přírodu
• aktivně používá získané poznatky, zařazuje je do vzájemných souvislostí
• provádí pozorování a experimenty, porovnává získané výsledky, kterými ověří nabyté poznatky

Kompetence k řešení problémů:
• rozezná problémové situace a zhodnotí je
• vyhledává různá řešení daných problémů
• zdůvodní navržené řešení
• nenechá se odradit nezdarem, snaží se dosáhnout úspěšného řešení

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

Kompetence komunikativní:
• aplikuje dovednost správně, výstižně a souvisle formulovat své myšlenky a názory
• účelně diskutuje – popíše své názory, vyslechne druhé, vhodně reaguje
• rozumí různým typům textů (encyklopedie, atlasy, internet apod.) a vybírá z nich podstatné 
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informace

• srovnává poznatky, dovednosti a zkušenosti z vyučování a praktického života s dalšími informacemi 
z médií

Kompetence sociální a personální:
• rozvine schopnost pracovat ve skupině při vyhledávání informací či plnění úkolu
• podílí se na stanovení pravidel práce ve skupině a naučí se dodržovat tato pravidla
• dokáže se vhodně zapojit do diskuse o daném tématu, obhájit svůj názor, respektuje názory 

druhých, zhodnotí výsledky diskuse a využije poučení z diskuse
• upevňuje si vlastní sebedůvěru, ovládá a řídí své jednání, chování

Kompetence občanské:
• uznává a respektuje přesvědčení druhých, spravedlivě posoudí jejich osobní hodnoty, obhajuje 

správné, odsoudí špatné
• chápe základní vztahy a normy ve společnosti, vymezí svá práva a povinnosti, je zodpovědný v 

kritických situacích                        
• chápe základní vztahy a souvislosti v různých ekosystémech a environmentální problémy
• aktivně pečuje o své zdraví, chrání zdraví svých blízkých, neohrožuje zdraví svých spoluobčanů
• uvědomuje si svou zodpovědnost za budoucnost naší Země
• podílí se na péči o životní prostředí

Kompetence pracovní:
• dokáže pracovat podle návodů, dodržuje vymezená pravidla, přizpůsobuje se pracovním 

podmínkám a jejich případným změnám
• zná pravidla bezpečného chování při práci, plnění úkolů, používání různých materiálů, látek atd…
• pracuje hospodárně a kvalitně s ohledem na své zdraví, zdraví druhých 
• šetrně přistupuje k životnímu prostředí, využívá všechny své možnosti k ochraně životního 

prostředí
• využívá získané znalosti a zkušenosti pro svůj osobní rozvoj
• přistupuje tvořivě k zadaným úkolům, uplatňuje své poznatky a nápady

Kompetence digitální:
• využívá běžně používaná digitální zařízení při učení, samostatně rozhoduje, které technologie pro 
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Název předmětu Přírodověda
jakou činnost či řešený problém použít

• získává, vyhledává, sdílí data, informace a digitální obsah
• digitální technologie umí využít ke zjednodušení a zkvalitnění práce v hodině i při domácí přípravě
• zná netiketu a řídí se jí

Způsob hodnocení žáků Metody a kritéria hodnocení jsou jednotné. Učivo je vymezeno ŠVP. Celkovou známku tvoří vážený 
aritmetický průměr všech dílčích známek z předmětu. Známky mají váhu dle uvážení vyučujícího (rozsah 0,2 
– 1,0) a odrážejí míru zvládnutí výstupů na základě požadovaného učiva v rámci individuálních možností 
dítěte. Do celkové klasifikace je zahrnuto ověřování získaných znalostí a dovedností. Může být zahrnuta 
také aktivita, plnění domácích úkolů, způsob vedení sešitu, popř. další kritéria, se kterými vyučující seznámí 
žáky na začátku školního roku.

   

Přírodověda 4. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

zdůvodní základní význam chráněných částí přírody a 
kulturních památek

vzájemné vztahy mezi organismy

koloběh v přírodě
sluneční soustava, planety, Země
rovnováha v přírodě, vzájemné vztahy mezi organismy

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

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

rozmanitost života na Zemi
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

zná příčiny střídání dne a noci a ročních období střídání dne a noci a ročních období

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy

porovnává na základě pozorování základní projevy 
života na konkrétních organismech, třídí organismy do 
známých skupin

vzájemné vztahy mezi organismy
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ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

zhodnotí jednotlivé činnosti v přírodě a rozlišuje, které 
mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

rovnováha v přírodě, vzájemné vztahy mezi organismy

ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

založí jednoduchý pokus, naplánuje postup, zdůvodní a 
vysvětlí výsledky

převody jednotek času, hmotnosti, délky

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

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

rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 
sezónními činnostmi, mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

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

BESIP

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

rozpozná život ohrožující zranění první pomoc při drobných poranění

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka

objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé 
přírody

živá a neživá příroda

   

Přírodověda 5. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Vesmír a Země
rozmanitost přírodních podmínek na Zemi
podnebné pásy, adaptabilita organismů

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako 
součásti vesmíru souvislost s rozdělením časů a 
střídáním ročních období

třídění organismů
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

zhodnotí jednotlivé činnosti v přírodě a rozlišuje, které 
mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

ochrana přírody a chování v přírodě

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních člověk - lidské tělo
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Přírodověda 5. ročník

základy lidské reprodukce
péče o zdraví, zdravá výživa a prevence nemoci - denní 
režim, zdravá strava, pitný a pohybový režim

vlastního zdravého způsobu života funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře 
vlastního zdravého způsobu života

intimní a duševní hygiena
etapy lidského života
partnerství, manželství, rodičovství

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

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

základy sexuální výchovy
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob

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

péče o zdraví, zdravá výživa a prevence nemoci - denní 
režim, zdravá strava, pitný a pohybový režim

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista

uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících 
mimořádné události

situace hromadného ohrožení - mimořádné události a 
přírodní katastrofy, BESIP

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek

předvede v modelových situacích osvojené jednoduché 
způsoby odmítání návykových látek

návykové látky a zdraví

reklamní vlivy
osobní bezpečí

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

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

nebezpečí elektronické komunikace
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc nemoc a úraz, první pomoc

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Klademe důraz na kulturní krajinu, čistotu prostředí.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Udržujeme čisté prostředí a šetříme spotřebu energií.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Snižujeme vliv ekologické zátěže na životní prostředí.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Třídíme odpady a druhotné suroviny.
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5.8 Vlastivěda 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
 Povinný Povinný   

   

Název předmětu Vlastivěda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Žáci rozvíjejí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti získané ve výchově v rodině a v předešlém 

vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, vztahy a souvislosti. 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Obsahové vymezení
Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, navazuje na žákovské 
výstupy z předmětu Prvouka v 1. a 2. ročníku a je propojen s ostatními vyučovacími předměty, zejména s 
českým jazykem a literaturou. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu tvoří základ pro výuku předmětů 
Dějepis, Zeměpis, Občanská a rodinná výchova ve vyšších ročnících.

Časové vymezení
Hodinová dotace ve 4. ročníku je 1 hodina a v 5.ročníku 2 hodiny týdně.

Organizační vymezení
Vlastivěda je rozdělena do několika okruhů: 
Místo, kde žijeme - tento okruh prohlubuje znalosti a dovednosti z předchozích ročníků. Důraz je kladen na 
praktické poznávání místní krajiny a regionálních skutečností. Poznatky žáků se rozšiřují o praktické 
činnosti, které mají probudit kladný vztah k místu bydliště, k historickým památkám, ke kulturnímu 
bohatství 
 a dědictví vlasti. 
Lidé a čas - Podstatou okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i země. 
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Název předmětu Vlastivěda
Podmínkou je znalost, jak se různé děje mění v čase. Vychází se od nejznámějších událostí v rodině, obci, 
regionu a postupuje se k nejdůležitějším událostem v naší zemi. Žáci jsou vedeni k samostatnému 
vyhledávání informací z dostupných zdrojů. 
Lidé kolem nás - Žáci si osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi. Učí se chápat 
důležitost tolerance, solidarity a úcty mezi lidmi. Dále základní práva, povinnosti a problémy, které 
provázejí soužití lidí celého světa. 

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:

• žák používá různé metody a strategie efektivního učení
• projevuje zájem samostatně vyhledávat informace
• nové informace třídí a využije je v procesu učení i praktickém životě
• aktivně používá poznatky, nové termíny, znaky, symboly, dokáže je uvádět do vzájemných 

souvislostí
• vytváří si komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy

Kompetence k řešení problémů:
• vymezí problém, pochopí jej, dokáže jej vysvětlit, popsat, posoudí možné způsoby řešení
• vyhledá informace potřebné k řešení problému (orientuje se v encyklopediích, odborné literatuře, 

na internetu apod.) a účelně je aplikuje
• nenechá se odradit případnými nezdary, snaží se dosáhnout úspěchu
• rozvíjí svou schopnost pozorovat, analyzovat, srovnávat, výstižně pojmenovat věci, jevy a děje, 

souvisle o nich vypráví
Kompetence komunikativní:

• využívá své dovednosti správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky v ústním i písemném 
projevu

• dokáže vyhledat a poté pracovat s různými typy textů, záznamů, obrazových materiálů k 
probíranému tématu

• srovnává poznatky, dovednosti a zkušenosti z vyučování a praktického života s dalšími informacemi 
z médií

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

Kompetence sociální a personální:
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Název předmětu Vlastivěda
• rozvine schopnost pracovat ve skupině při vyhledávání informací či plnění úkolu
• podílí se na stanovení pravidel práce ve skupině a naučí se dodržovat tato pravidla
• dokáže se vhodně zapojit do diskuse o daném tématu, obhájit svůj názor, respektuje názory 

druhých, zhodnotí výsledky diskuse a využije poučení z diskuse
• upevňuje si vlastní sebedůvěru, ovládá a řídí své jednání, chování

Kompetence občanské:
• uznává a respektuje přesvědčení druhých, spravedlivě posoudí jejich osobní hodnoty, obhajuje 

správné, odsoudí špatné
• chápe základní vztahy a normy ve společnosti, vymezí svá práva a povinnosti, je zodpovědný v 

kritických situacích
• chápe základní vztahy a souvislosti v různých ekosystémech a environmentální problémy
• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní a historické dědictví, vytvoří si kladný vztah k 

umění, ke kultuře, vlasti, k přírodnímu prostředí
Kompetence pracovní:

• dokáže pracovat podle návodů, dodržuje vymezená pravidla, přizpůsobuje se pracovním 
podmínkám a jejich případným změnám

• uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti, práci lidí a prostřednictvím rozmanitých 
činností získají pojmy domov 

• a vlast pro žáka konkrétní, věcný, mravně a citově zabarvený obsah
• prakticky si ověří orientaci v terénu, práci s mapou
• využívá získané znalosti a zkušenosti pro svůj osobní rozvoj

Kompetence digitální:
• využívá běžně používaná digitální zařízení při učení, samostatně rozhoduje, které technologie pro 

jakou činnost či řešený problém použít
• získává, vyhledává, sdílí data, informace a digitální obsah
• digitální technologie umí využít ke zjednodušení a zkvalitnění práce v hodině i při domácí přípravě
• zná netiketu a řídí se jí

Způsob hodnocení žáků Metody a kritéria hodnocení jsou jednotné. Učivo je vymezeno ŠVP. Celkovou známku tvoří vážený 
aritmetický průměr všech dílčích známek z předmětu. Známky mají váhu dle uvážení vyučujícího (rozsah 0,2 
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Název předmětu Vlastivěda
– 1,0) a odrážejí míru zvládnutí výstupů na základě požadovaného učiva v rámci individuálních možností 
dítěte. Do celkové klasifikace je zahrnuto ověřování získaných znalostí a dovedností. Může být zahrnuta 
také aktivita, plnění domácích úkolů, způsob vedení sešitu, popř. další kritéria, se kterými vyučující seznámí 
žáky na začátku školního roku.

   

Vlastivěda 4. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu

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

ČR, typy krajiny, okolní krajina, vodstvo, půda, 
podnebí

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se 
podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě

mapa, kompas, svět. strany, orientační určování svět. 
stran, měřítko a barvy na mapě

ČR - demokratický stát, principy demokracie – úvodní 
seznámení

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)

vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy 
mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve 
škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) řád školy

řád školyČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou

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

ochrana krajiny a životního prostředí

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k 
pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

orientace v čase, , časový řád, dějiny jako časový sled 
událostí, kalendáře, letopočet, generace, časová 
přímka

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

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

muzea, knihovny – zdroj získávání informací

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam

seznámí se s hlavní orgány státní moci, symboly státu a 
jejich významem

ČR - demokratický stát, principy demokracie – úvodní 
seznámení

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob 
života a práce předků na našem území v min. a 
současnosti s využitím regionálních specifik

proměny způsobu života, současnost a minulost v 
našem životě
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Vlastivěda 4. ročník

dějiny ČR – vybrané kapitoly, významné dny a svátky 
ČR

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam

seznámí se s hlavními orgány státní moci, symboly státu 
a jejich významem

naše vlast, státní symboly, regiony ČR – Praha a 
vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a 
obchod

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Učíme odpovědnosti každého za chod celku.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Vedeme k uvědomění si významu zákonů pro fungování školy.

   

Vlastivěda 5. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy

mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, 
vysvětlivky, úvodní pojmy – zeměpisná síť

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích

vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a 
orientuje se na mapě ČR a mapě světa

Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, 
cestování

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam

vyhledává na mapě typické regionální zvláštnosti 
přírody, sídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, 
historického, politického, správního

naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního 
zřízení a politického systému ČR, státní správa a 
samospráva, státní symboly, armáda ČR

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy

orientuje se v základních formách vlastnictví, používá 
peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje 
běžnou cenu nákupů a vrácené peníze, na příkladu 
ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, 
vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy

finance, korupce, reklamace, dluh, příjmy, výdaje, 
hotovost, bezhotovostní forma peněz, banka, úspory, 
půjčky

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 

srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob 
života a práce předků na našem území v min. a 

proměny způsobu života, současnost, minulost v 
našem životě
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Vlastivěda 5. ročník

minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik současnosti s využitím regionálních specifik dějiny ČR – vybrané kapitoly (od M. Terezie), 
významné dny a svátky ČR

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)

vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy 
mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve 
škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)

právo a spravedlnost, práva a povinnosti dítěte

ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou

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

mezilidské vztahy, komunikace, kultura, chování lidí, 
základní globální problémy

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k 
pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

orientace v čase, časový řád, dějiny jako časový sled 
událostí, kalendáře, letopočet, generace, časová 
přímka

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

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

archivy, muzea, knihovny – zdroj získávání informací

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Učíme se demokraticky rozhodovat.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Učíme uvědomění si významu zákonů pro fungování školy.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Klademe důraz na využití zkušeností z mezinárodních návštěv.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Upevňujeme dovednosti komunikovat v anglickém jazyce.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Vysvětlujeme význam EU a její vliv na život v ČR.
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5.9 Dějepis 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Dějepis
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Prostřednictvím dějepisu poznávají žáci příčiny a důsledky jevů, procesů, myšlenek a tradic, které se 

projevují v každodenní realitě kolem nás. Úkolem předmětu je seznámit žáky se základními událostmi, 
pojmy, procesy a osobnostmi našich a světových dějin tak, aby pochopili odkaz minulých generací a včlenili 
se do světa znalostí norem a hodnot současné společnosti.

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

Obsahové vymezení
Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost vymezeného v RVP 
ZV.

Časové vymezení
Dějepis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky 2.stupně ZŠ v 6.-9.ročníku. Navazuje na základy, 
které žáci získali ve vlastivědě ve 4. a 5.ročníku. Vyučuje se ve dvouhodinové týdenní dotaci (celkem 8 
hodin).

Organizační vymezení
Vzdělávací obsah předmětu Dějepis má komplexní charakter. K organizačním formám výuky patří práce s 
učebnicí, historickými mapami, historickými dokumenty, odbornou literaturou a internetem. Výuka je 
doplněna historickými exkurzemi a praktickými cvičeními ve škole i v terénu. Důraz je kladen především na 
hlubší poznání dějin vlastního národa v kontextu s evropským a světovým vývojem. 

Integrace předmětů • Dějepis
Výchovné a vzdělávací strategie: společné Kompetence k učení:
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Název předmětu Dějepis
• zadáváme úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů
• vedeme žáky k užívání správné historické terminologie a symboliky
• vedeme žáky k pochopení událostí v souvislostech
• vedeme žáky k zamyšlení nad historickým vývojem, komplexnímu pohledu na společnost a aktuální 

jevy ve společnosti
• zadáváme úkoly, které využívají poznatků z různých předmětů i z každodenních zkušeností

Kompetence k řešení problémů:
• zařazujeme rozmanité aktivity (diskusi, výklad, řešení problémů, ICT a AV techniku)
• zařazujeme metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením
• vedeme žáky ke kritickému myšlení a logickému uvažování
• rozvíjíme schopnost zdůvodnit a obhájit tvrzení

Kompetence komunikativní:
• vedeme žáky k přesnému, výstižnému a kultivovanému vyjadřování (slovem i písmem)
• zařazujeme do výuky diskusi, učíme naslouchat druhým a spolupracovat
• vedeme žáky k věcnému argumentování
• vedeme žáky k práci s různými typy testů a záznamů (grafy, časové přímky, genealogické diagramy, 

obrazový materiál apod.)
• vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků
• využíváme modelových situací

Kompetence sociální a personální:
• vytváříme příznivé klima třídy
• dodáváme sebedůvěru
• vedeme žáky k pochopení významu týmové práce a postavení samostatné práce
• vedeme žáky k efektivní spolupráci s druhými, k práci v týmu (podílíme se na vytváření příjemné 

atmosféry v týmu)
• podle potřeby žákům v činnostech pomáháme
• integrujeme žáky se specifickými potřebami učení

postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence občanské:
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Název předmětu Dějepis
• dbáme na dodržování pravidel chování ve škole dle Školního řádu, právních a etických norem
• vedeme žáky k respektování druhých lidí
• netolerujeme agresivní, vulgární a nezdvořilé chování žáků
• podporujeme vzájemnou pomoc žáků
• seznamujeme žáky se základními zákony a společenskými normami
• podporujeme smysl pro kulturu, umění a tradice
• podporujeme aktivní přístup k ochraně zdraví a životního prostředí
• seznamujeme žáky s různými způsoby podílení se veřejném životě

Kompetence pracovní:
• ve výuce reflektujeme společenské a přírodní dění
• vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé a uvědomili si povinnost postavit se proti fyzickému 

i psychickému násilí 
• netolerujeme šikanu, projevy rasismu, xenofobie, vulgární vyjadřování a hrubé chování
• motivujeme žáky k prozkoumání názorů, pohledů lišících se od jejich vlastních
• pěstujeme v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému dědictví
• pěstujeme v žácích pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu tvořivost
• vedeme žáky k odpovědnosti za plnění školních povinností

Kompetence digitální:
• využívá běžně používaná digitální zařízení při učení, samostatně rozhoduje, které technologie pro 

jakou činnost či řešený problém použít
• získává, vyhledává, sdílí data, informace a digitální obsah
• digitální technologie umí využít ke zjednodušení a zkvalitnění práce v hodině i při domácí přípravě
• zná netiketu a řídí se jí

Způsob hodnocení žáků Metody a kritéria hodnocení jsou jednotné. Učivo je vymezeno ŠVP. Celkovou známku tvoří vážený 
aritmetický průměr všech dílčích známek z předmětu. Známky mají váhu dle uvážení vyučujícího (rozsah 0,2 
– 1,0) a odrážejí míru zvládnutí výstupů na základě požadovaného učiva v rámci individuálních možností 
dítěte. Do celkové klasifikace je zahrnuto ověřování získaných znalostí a dovedností. Může být zahrnuta 
také aktivita, plnění domácích úkolů, způsob vedení sešitu, popř. další kritéria, se kterými vyučující seznámí 
žáky na začátku školního roku.
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Dějepis 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a 
potřebnosti dějepisných poznatků

uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti 
historie

Člověk v dějinách: Význam historie, Historie jako 
skládanka.

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány

uvede zdroje informací o minulosti Člověk v dějinách: Instituce zabývající se dějinami. 
Ochrana významných památek

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu

orientuje se v časové ose a historické mapě Člověk v dějinách: Kalendář, letopočet. Členění dějin

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců Pravěk: Starší doba kamenná

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost

objasní význam zemědělství, chovu zvířat a zpracování 
kovů pro vývoj člověka

Pravěk: Mladší doba kamenná. Doba bronzová

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací

rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a 
vznikem prvních civilizací

Starověk: Společné znaky prvních státních útvarů

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví

uvede typy starověkých památek Starověk: Mezopotámie, Indie, Egypt a Čína

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a zrod křesťanství

na konkrétních příkladech uvede přínos antické kultury 
a vzdělanosti

Starověké Řecko – Archaické období. Kultura 
starověkého Řecka. Starověký Řím – vznik, politický 
vývoj. Náboženství v Římě.

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie

porovná existující formy vlády a společenského 
postavení jednotlivých skupin obyvatel

Starověké státy: Řecko, Řím – Přehled osobností, 
událostí, míst. Dědictví starověkých kultur.

   

Dějepis 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
D-9-4-02 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech

porovná rozdíly života na Velké Moravě a v ostatních 
Čechách

Velká Morava, První česká knížata, Cyrilometodějská 
mise
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Dějepis 7. ročník

D-9-4-04 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury

charakterizuje život ve středověkém městě a vesnici Vesnice - kolonizace, Města – vznik středověkých 
měst, Rytířská kultura

D-9-4-03 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí

vymezí úlohu křesťanství a víry ve středověké 
společnosti

Křesťanství v raném středověku, Byzantská říše, 
Papežství, Mnišství, Východní a západní křesťanství

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států

popíše christianizaci a vznik nových států na území 
Evropy

Britské ostrovy a Skandinávie v raném středověku, 
Anglie a Irsko, Kyjevská Rus, Zlatá horda, Moskevská 
Rus, Varjagové a Kyjevská Rus, Utváření polského a 
uherského státu

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život

popíše příčiny a vývoj husitského hnutí V předvečer husitských válek, Čechy husitské, Jednota 
bratrská, Husitský král Jiří z Poděbrad, Věk Jagellonský, 
Italská renesance

D-9-5-03 popíše průběh zámořských objevů, jejich 
příčiny a důsledky

uvádí příklady zámořských objevů Objevné plavby a jejich důsledky, Změny v 
Hospodářství 16. století

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve

rozpozná znaky renesance Renezanční kultura v Itálii a její česká forma, Martin 
Luther – počátek reformace

D-9-5-06 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných 
kulturních památek

rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů Románská kultura, Gotika, Renesance

   

Dějepis 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky

vysvětlí příčiny třicetileté války Třicetiletá válka, Katolická liga – Protestantská Unie, 
Bílá hora

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie

popíše nástup Habsburků na český trůn Od Ferdinanda I. po rekatolizační tendence 
Ferdinanda II.

D-9-5-06 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných 
kulturních památek

rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů Baroko, Rokoko, Empír
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Dějepis 8. ročník

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti

vysvětlí změny, které vedly k modernizaci společnosti Historický vývoj na konci 17. a v 18. století, Rozvoj 
vědy a změny společnosti, Evropa v 18. století 
(Francie, Rusko), Reformy Marie Terezie a reformy 
Josefínské

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné 
straně a rozbitím starých společenských struktur v 
Evropě na straně druhé

objasní vznik francouzské revoluce a napoleonských 
válek

Napoleonská epopej, Zánik Svaté říše římské, Vznik 
národních hnutí

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů

porovná jednotlivé fáze národního obrození České národní obrození (buditelé, úkoly v boji za 
znovuoživení českého jazyka, první české instituce, 
významné osobnosti)

D-9-6-04 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií

vysvětlí sociální změny ve společnosti, rozumí pojmům 
kolonialismus, imperialismus a průmyslová revoluce

Objevy a vynálezy, Merkantelismus, Manufaktury, 
Parní stroj, Průmyslová revoluce a přelom 19. století

   

Dějepis 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky

definuje zneužití techniky ve světových válkách 1. světová válka, Zbraně 1. světové války

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů

rozpozná klady a zápory demokratických systémů Vznik ČSR

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu

dokáže popsat jednotlivé totalitní systémy Rusko před a po 1. světové válce, vznik 
komunistického Ruska, Vznik fašismu (Itálie), Německý 
nacismus

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus 
a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv

rozumí hrozbě antisemitismu, rasismu a důležitosti 
lidských práv

Norimberské zákony – viz učivo vznik německého 
nacismu, USA – občanská válka, Martin Luther King

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 

zhodnotí postavení Československa v evropských 
souvislostech

ČSR v době před II. světovou válkou, ČSR po II. světové 
válce – odklon od demokracie
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Dějepis 9. ročník

politické, hospodářské a kulturní prostředí
D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků
D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce

orientuje se v politickém vývoji Evropy a světa ve druhé 
pol. 20. st.

Výsledky II. světové války, Svět a Evropa v 40. – 80. 
letech 20. století

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí posoudí postavení rozvojových zemí Neokolonialismus, Dekolonizace – 50. – 70. léta ve 
světě

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa

orientuje se v kladech a záporech současného světa Demokracie a její formy, 90. léta ve světě, Vznik 
nových států na území bývalých socialistických zemí v 
Evropě a ve světě

    

5.10 Občanská výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
   Povinný Povinný

   

Název předmětu Občanská výchova
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Předmět Občanská výchova vede žáky k sociálnímu cítění, začleňování do společnosti, občanskému a 

právnímu vědomí, k mravním zásadám. Posiluje smysl dětí pro osobní, občanskou odpovědnost, 
respektování lidských práv. Seznamuje je se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským 
životem, činností důležitých politických institucí a orgánů.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 

Obsahové vymezení
Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova k 
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Název předmětu Občanská výchova
důležité pro jeho realizaci) občanství vymezeného v RVP ZV.

Časové vymezení
Občanská výchova se vyučuje od šestého do devátého ročníku. Ve všech ročnících je vyučována 1 hodina 
týdně.

Organizační vymezení
Vyučování probíhá převážně v kmenových třídách. K organizačním formám výuky patří práce s učebnicí, 
odbornou literaturou, různými dokumenty a internetem. Součástí výuky jsou besedy, návštěvy státních 
institucí a úřadů, projekty a terénní práce. Mezi nejčastější formy a metody práce patří skupinové 
vyučování a diskuze.

Integrace předmětů • Výchova k občanství
Kompetence k učení:

• učíme žáky plánovat, organizovat a hodnotit jejich činnost
• učíme žáky vyhledávat, zpracovávat, hodnotit informace z různých zdrojů
• podporujeme využívání moderních technologií při zpracování dat
• motivujeme žáky k učení
• vedeme žáky ke kritickému hodnocení vlastní práce i práce druhých
• podporujeme zájem žáků o dění ve světě
• učíme žáky efektivně využívat čas
• učíme žáky správným postupům při přípravě na vyučování

Kompetence k řešení problémů:
• učíme žáky využívat různé varianty řešení problémů
• učíme žáky, jak některým problémům předcházet
• při řešení problémů podporujeme jak samostatnost, tak i týmovou spolupráci
• vedeme žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí

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

Kompetence komunikativní:
• rozvíjíme komunikační dovednosti žáků v různých společensko- kulturních oblastech
• podporujeme efektivní využívání moderních technologií při komunikaci
• učíme žáky naslouchat druhým a vhodně se zapojovat do diskuse
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Název předmětu Občanská výchova
• umožňujeme žákům vyjadřovat jejich názory podložené vhodnými argumenty
• netolerujeme vulgární a nezdvořilé projevy žáků

Kompetence sociální a personální:
• učíme žáky účinně pracovat ve skupinách
• podporujeme spolupráci žáků při vytváření pravidel práce v týmu
• klademe důraz na poskytnutí pomoci druhým
• podporujeme schopnost požádat o pomoc
• vedeme žáky ke kritickému hodnocení práce v týmu, své práce i práce druhých
• odporujeme zdravé sebevědomí žáků
• vedeme žáky k sebevýchově

Kompetence občanské:
• dbáme na dodržování pravidel chování ve škole dle Školního řádu, právních a etických norem
• vedeme žáky k respektování druhých lidí
• netolerujeme agresivní, vulgární a nezdvořilé chování žáků
• podporujeme vzájemnou pomoc žáků
• seznamujeme žáky se základními zákony a společenskými normami
• podporujeme smysl pro kulturu, umění a tradice
• podporujeme aktivní přístup k ochraně zdraví a životního prostředí
• seznamujeme žáky s různými způsoby podílení se veřejném životě

Kompetence pracovní:
• vedeme žáky k reálnému pohledu na své další vzdělávání a budoucí profesní zaměření
• seznamujeme žáky s možnostmi a riziky podnikání a jiného pracovního uplatnění v ČR a EU
• vytváříme vhodné pracovní prostředí

Kompetence digitální:
• využívá běžně používaná digitální zařízení při učení, samostatně rozhoduje, které technologie pro 

jakou činnost či řešený problém použít
• získává, vyhledává, sdílí data, informace a digitální obsah
• digitální technologie umí využít ke zjednodušení a zkvalitnění práce v hodině i při domácí přípravě
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Název předmětu Občanská výchova
• zná netiketu a řídí se jí

Způsob hodnocení žáků Metody a kritéria hodnocení jsou jednotné. Učivo je vymezeno ŠVP. Celkovou známku tvoří vážený 
aritmetický průměr všech dílčích známek z předmětu. Známky mají váhu dle uvážení vyučujícího (rozsah 0,2 
– 1,0) a odrážejí míru zvládnutí výstupů na základě požadovaného učiva v rámci individuálních možností 
dítěte. Do celkové klasifikace je zahrnuto ověřování získaných znalostí a dovedností. Může být zahrnuta 
také aktivita, plnění domácích úkolů, způsob vedení sešitu, popř. další kritéria, se kterými vyučující seznámí 
žáky na začátku školního roku.

   

Občanská výchova 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání

objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby 
jejich používání

naše vlast - významné osobnosti; státní symboly, 
státní svátky, významné dny

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života

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

naše škola, obec, region, kraj

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek

posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 
individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při 
dosahování cílů a překonávání překážek rozpoznává 
projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u 
druhých lidí

vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy, 
mezilidská komunikace, podobnost a odlišnost lidí – 
projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; 
osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter; 
vrozené předpoklady, osobní potenciál

VO-9-2-03 kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 
chování a jednání

kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání kulturní život – rozmanitost kulturních projevů, 
kulturní hodnoty, kulturní tradice

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru

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

vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a 
posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém 
osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v 
posuzování druhých lidí; osobní rozvoj – životní cíle a 
plány, životní perspektiva, adaptace na životní změny, 
sebezměna; význam motivace, aktivity, vůle a osobní 
kázně při seberozvoji

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu

rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu 
zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně 

pojem vlasti a vlastenectví, poškozování lidských práv
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Občanská výchova 8. ročník

proti němu vystupuje
VO-9-1-03 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí

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

reklama, bulvár

VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám

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

konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské 
nesnášenlivosti, lidská setkání – přirozené a sociální 
rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné 
postavení mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v 
nouzi, potřební lidé ve společnosti

VO-9-1-06 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti

rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a 
extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní 
postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti

konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské 
nesnášenlivosti, šikana, diskriminace

VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích

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

zásady lidského soužití, morálka a mravnost, svoboda 
a vzájemná závislost, pravidla chování

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní 
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového 
rozpočtu domácnosti

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

hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice, 
úvěry, splátkový prodej, leasing; rozpočet státu, typy 
rozpočtu a jejich odlišnosti; význam daní

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady

rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné a 
duševní vlastnictví, jejich ochrana

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Budujeme v žácích žebříček hodnot a zaujetí vlastního postoje k problému.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Vedeme ke spolupráci žáků na úrovni třídních kolektivů.
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Občanská výchova 8. ročník

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Učíme principům soužití.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Uvádíme příklady demokratických řešení, důležitosti volby.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Podporujeme poznávání a důležitost principu slušného chování.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Upozorňujeme na role médií v každodenním životě.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Klademe důraz na demokratické řešení problémů.

   

Občanská výchova 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení

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

peníze – formy placení, úvěry, splátkový prodej, 
leasing

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a 
přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, 
kdy je využít

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

banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, 
úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro 
investování a pro získávání prostředků

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu

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

úspory, investice

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní 
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, 
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz

na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží 
podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a 
poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže 
tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše 
vliv inflace na hodnotu peněz

podstata fungování trhu; nejčastější právní formy 
podnikání

VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního 

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

příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu 
získávají občané
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Občanská výchova 9. ročník

rozpočtu získávají občané občané
VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky

rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech 
porovná jejich znaky

právní základy státu – znaky státu, typy a formy státu; 
státní občanství ČR; Ústava ČR; složky státní moci, 
jejich orgány a instituce, obrana státu

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu

rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní 
moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady 
institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů 
a státu

státní správa a samospráva – orgány a instituce státní 
správy a samosprávy, jejich úkoly

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů

objasní výhody demokratického způsobu řízení státu 
pro každodenní život občanů

principy demokracie – znaky demokratického způsobu 
rozhodování a řízení státu

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství

objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – 
vlastnictví, pracovní poměr, manželství

právo v každodenním životě – význam právních 
vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich 
vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s úřady

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování

dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a 
uvědomuje si rizika jejich porušování

základní lidská práva, práva dítěte, jejich ochrana; 
úprava lidských práv a práv dětí v dokumentech

VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování trestných činů

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

právní řád České republiky – význam a funkce 
právního řádu, orgány právní ochrany občanů

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady

rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný 
čin, uvede jejich příklady

protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního 
jednání, trestní postižitelnost; porušování předpisů v 
silničním provozu, porušování práv k duševnímu 
vlastnictví

VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání

diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání korupce

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických 
státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb 
ovlivňovat každodenní život občanů

politický pluralismus, sociální dialog a jejich význam; 
význam a formy voleb do zastupitelstev

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod

přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele 
a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí

lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte, jejich 
ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v 
dokumentech

VO-9-4-07 uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; 

uvede příklady občanskoprávních smluv a vztahů občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; koupě, 
oprava či pronájem věci
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Občanská výchova 9. ročník

koupě, oprava či pronájem věci
VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování

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

evropská integrace – podstata, význam, výhody; 
Evropská unie a ČR

VO-9-5-02 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva

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

globalizace – projevy, významné globální problémy

VO-9-5-03 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů

objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, 
uvede příklady možných projevů a způsobů řešení 
globálních problémů na lokální úrovni – v obci, regionu

řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, 
regionu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Zaujímáme vstřícný postoj k odlišnostem.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Při tvorbě mediálního sdělení dbáme na objektivitu a vliv na spotřebitele.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Vysvětlujeme význam EU a její vliv na život v ČR.

    

5.11 Fyzika 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 1 1 6
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Fyzika
Oblast Člověk a příroda
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Název předmětu Fyzika
Charakteristika předmětu Předmět Fyzika vede žáky ke zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Učí je pozorovat, experimentovat a 

měřit, zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi, vyhledávat a analyzovat 
informace. Dává jim základ pro pochopení a využívání současných technologií, pomáhá jim lépe se 
orientovat v praktickém životě.

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

Obsahové vymezení
Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda. Předmět svým 
charakterem (a vzdělávacím obsahem) velmi často přesahuje do dalších vzdělávacích oborů RVP ZV 
(Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Člověk a svět práce aj.) 
Časové vymezení
Fyzika je povinným vyučovacím předmětem pro žáky druhého stupně ZŠ, a to od 6.-9.ročníku. Vyučuje se 
ve dvouhodinové týdenní dotaci.
Organizační vymezení
Výuka probíhá v kmenových třídách s multifunkční tabulí. Metody a formy práce jsou zaměřené na rozvoj 
schopnosti pozorování, hledání logických souvislostí, samostatné získávání informací, aplikace získaných 
vědomostí a vzájemné spolupráce při řešení praktických úkolů. Při výuce jsou využívány jak frontální výuka 
s mnoha demonstračními pomůckami, tak i práce samostatná a skupinová, součástí jsou také tematicky 
laděné exkurze.

Integrace předmětů • Fyzika
Kompetence k učení:

• učíme vyhledávat, třídit a propojovat informace
• pomáháme nalézat souvislosti mezi získanými daty
• učíme samostatně měřit, experimentovat a porovnávat získané informace
• volíme vhodná zadání vedoucí k poznání smyslu osvojovaných postupů pro běžný život
• pomáháme vytvořit komplexní pohled na matematické a přírodní vědy

Kompetence k řešení problémů:
• zadáváme úlohy vedoucí k poznání, že úloha může mít více, jedno nebo žádné řešení
• podporujeme hledání vlastních postupů při řešení problémů
• učíme získávat informace potřebné k dosažení určitého cíle
• učíme vyjadřovat závěry na základě ověřených výsledků a umění je obhájit

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

Kompetence komunikativní:
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Název předmětu Fyzika
• učíme rozumět různým typům grafů a sestrojit je
• klademe důraz při společné práci na komunikaci, která umožní kvalitní spolupráci a dosažení 

společného cíle
• vedeme ke spolupráci při řešení složitějších zadání ve dvojici, menší skupině

Kompetence sociální a personální:
• vedeme k samostatnému řešení přiměřeně náročných úkolů a dosažení pocitu sebeuspokojení a 

sebeúcty
• vyžadujeme dodržování pravidel pro práci skupiny i práci samostatnou

Kompetence občanské:
• upozorňujeme na základní ekologické souvislosti a environmentální problémy a učíme pohlížet na 

ně komplexně
• učíme poskytovat účinnou pomoc a chovat se v krizových situacích
• vedeme k pochopení výhod dodržování pravidel zdravého životního stylu

Kompetence pracovní:
• vyžadujeme bezpečné užívání rýsovacích a dalších potřeb a udržování jejich funkčnosti
• učíme kriticky přistupovat k dosaženým výsledkům a stanovovat si kritéria hodnocení vlastní práce
• důsledně vyžadujeme dodržování pravidel hygieny a bezpečnosti práce

Kompetence digitální:
• využívá běžně používaná digitální zařízení při učení, samostatně rozhoduje, které technologie pro 

jakou činnost či řešený problém použít
• získává, vyhledává, sdílí data, informace a digitální obsah
• digitální technologie umí využít ke zjednodušení a zkvalitnění práce v hodině i při domácí přípravě
• zná netiketu a řídí se jí

Způsob hodnocení žáků Metody a kritéria hodnocení jsou jednotné. Učivo je vymezeno ŠVP. Celkovou známku tvoří vážený 
aritmetický průměr všech dílčích známek z předmětu. Známky mají váhu dle uvážení vyučujícího (rozsah 0,2 
– 1,0) a odrážejí míru zvládnutí výstupů na základě požadovaného učiva v rámci individuálních možností 
dítěte. Do celkové klasifikace je zahrnuto ověřování získaných znalostí a dovedností. Může být zahrnuta 
také aktivita, plnění domácích úkolů, způsob vedení sešitu, popř. další kritéria, se kterými vyučující seznámí 
žáky na začátku školního roku.
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Fyzika 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

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

měřené veličiny – délka, objem, hmotnost, teplota a 
její změna, čas

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že 
se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí

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

skupenství látek – souvislost skupenství látek s jejich 
částicovou stavbou; difuze

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty

předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané 
změně jeho teploty

skupenství látek – souvislost skupenství látek s jejich 
částicovou stavbou; difuze

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů

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

měřené veličiny – délka, objem, hmotnost, teplota a 
její změna, čas

   

Fyzika 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu

rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k 
jinému tělesu

pohyby těles – pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný; 
pohyb přímočarý a křivočarý

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles

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

pohyby těles – pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný; 
pohyb přímočarý a křivočarý

gravitační pole a gravitační síla – přímá úměrnost mezi 
gravitační silou a hmotností tělesa
třecí síla – smykové tření, ovlivňování velikosti třecí 
síly v praxi

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici

určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících 
na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici

výslednice dvou sil stejných a opačných směrů
tlaková síla a tlak – vztah mezi tlakovou silou, tlakem a 
obsahem plochy, na niž síla působí
Pascalův zákon – hydraulická zařízení

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických 
problémů

využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných 
tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů

hydrostatický a atmosférický tlak – souvislost mezi 
hydrostatickým tlakem, hloubkou a hustotou kapaliny; 
souvislost atmosférického tlaku s některými procesy v 
atmosféře
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Fyzika 7. ročník

Archimédův zákon – vztlaková síla; potápění, vznášení 
se a plování těles v klidných tekutinách

F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh

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

vlastnosti světla – zdroje světla; rychlost světla ve 
vakuu a v různých prostředích; stín, zatmění Slunce a 
Měsíce; zobrazení odrazem na rovinném, dutém a 
vypuklém zrcadle (kvalitativně)

   

Fyzika 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
pohybová a polohová energie; vnitřní energie; 
elektrická energie a výkon;

F-9-4-01 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem

využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem

přeměny skupenství – tání a tuhnutí, vypařování a 
kapalnění; hlavní faktory ovlivňující vypařování a 
teplotu varu kapaliny

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku

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

vlastnosti zvuku – látkové prostředí jako podmínka 
vzniku šíření zvuku, rychlost šíření zvuku v různých 
prostředích; odraz zvuku na překážce, ozvěna; 
pohlcování zvuku

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí

posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku 
na životní prostředí

vlastnosti zvuku – látkové prostředí jako podmínka 
vzniku šíření zvuku, rychlost šíření zvuku v různých 
prostředích; odraz zvuku na překážce, ozvěna; 
pohlcování zvuku

   

Fyzika 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
výroba a přenos elektrické energie; jaderná energie, 
štěpná reakce, jaderný reaktor, jaderná elektrárna, 
ochrana lidí před radioaktivním zářením

F-9-4-02 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí

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

obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu

sestaví správně podle schématu elektrický obvod a 
analyzuje správně schéma reálného obvodu

elektrický obvod – zdroj napětí, spotřebič, spínač
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Fyzika 9. ročník

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí

rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří 
elektrický proud a napětí

elektrické a magnetické pole – elektrická a magnetická 
síla; elektrický náboj; tepelné účinky elektrického 
proudu; elektrický odpor; stejnosměrný elektromotor; 
transformátor; bezpečné chování při práci s 
elektrickými přístroji a zařízeními

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností

rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy 
jejich vlastností

elektrický obvod – zdroj napětí, spotřebič, spínač

F-9-6-04 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní

využívá prakticky poznatky o působení magnetického 
pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny 
magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného 
napětí v ní

elektrické a magnetické pole – elektrická a magnetická 
síla; elektrický náboj; tepelné účinky elektrického 
proudu; elektrický odpor; stejnosměrný elektromotor; 
transformátor; bezpečné chování při práci s 
elektrickými přístroji a zařízeními

F-9-6-06 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami

rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých 
prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici, či od 
kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu 
světla čočkami

zobrazení lomem tenkou spojkou a rozptylkou 
(kvalitativně); rozklad bílého světla hranolem

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet

objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních 
silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem 
planet

sluneční soustava – její hlavní složky; měsíční fáze

    

5.12 Chemie 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
   Povinný Povinný
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Název předmětu Chemie
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Předmět chemie poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich 

zákonitostem. Dává jim potřebný základ pro pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim 
orientovat se v běžném životě. 

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

Obsahové vymezení
Vyučovací předmět Chemie vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda vymezeného v RVP ZV a 
je v 8. i 9. ročníku částečně spjat s vyučovacím předmětem Fyzika, Přírodopis, Zeměpis.

Časové vymezení
Hodinová dotace v jednotlivých ročnících odpovídá učebnímu plánu. V 8. – 9. ročníku 2 hodiny týdně.

Organizační vymezení
Výuka probíhá v kmenové třídě s multifunkční tabulí. Chemie využívá metod a forem práce založených na 
praktickém předvedení jednoduchých dějů, řešení problémových úloh, a to zejména při práci ve 
skupinách.  Žáci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomovali významné uplatnění chemie v budoucnosti, aby 
poznávali nezbytnost ochrany životního prostředí a vlastního zdraví. Výuka chemie přispívá k rozvoji 
poznávacích schopností žáků. Učí je hledat příčinné souvislosti a řešit problémy související s poznáváním 
přírody  a s praktickým životem. 

 
Integrace předmětů • Chemie

Kompetence k učení:
• učíme různým metodám poznání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů
• učíme zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení

Kompetence k řešení problémů:
• učíme chápat vzájemné souvislosti a zákonitosti přírodních faktů
• učíme poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života
• učíme základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodních zákonů
• rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení

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

Kompetence komunikativní:
• vedeme k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování
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Název předmětu Chemie
• učíme stručně, přehledně i objektivně sdělovat postup a výsledky svých pozorování a experimentů

Kompetence sociální a personální:
• vedeme ke společnému hledání optimálních řešení problémů

Kompetence občanské:
• vedeme k poznání možnosti rozvoje i zneužití chemie a učíme odpovědnosti za zachování životního 

prostředí
Kompetence pracovní:

• učíme optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data 
zpracovávat a vyhodnocovat

• seznamujeme se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Kompetence digitální:

• využívá běžně používaná digitální zařízení při učení, samostatně rozhoduje, které technologie pro 
jakou činnost či řešený problém použít

• získává, vyhledává, sdílí data, informace a digitální obsah
• digitální technologie umí využít ke zjednodušení a zkvalitnění práce v hodině i při domácí přípravě
• zná netiketu a řídí se jí

Způsob hodnocení žáků Metody a kritéria hodnocení jsou jednotné. Učivo je vymezeno ŠVP. Celkovou známku tvoří vážený 
aritmetický průměr všech dílčích známek z předmětu. Známky mají váhu dle uvážení vyučujícího (rozsah 0,2 
– 1,0) a odrážejí míru zvládnutí výstupů na základě požadovaného učiva v rámci individuálních možností 
dítěte. Do celkové klasifikace je zahrnuto ověřování získaných znalostí a dovedností. Může být zahrnuta 
také aktivita, plnění domácích úkolů, způsob vedení sešitu, popř. další kritéria, se kterými vyučující seznámí 
žáky na začátku školního roku.

   

Chemie 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí

používá pravidla bezpečnosti při práci s chemickými 
látkami

zásady bezpečnosti práce
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Chemie 8. ročník

vlastnosti látek - skupenství, hustota, rozpustnostCH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek klasifikace jedovatých látek v souladu s platnými 
předpisy označení nebezpečných látek (orientace ve 

výstražných tabulkách a značkách, etiketách, UN 
kódech [H a P věty], přehled jednotlivých tříd 
nebezpečnosti, piktogramy a jejich význam

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky rozliší směsi a chemicky čisté látky druhy směsí, oddělování směsí, separační metody
CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení

určí složení roztoku výpočet složení roztoku, hmotnostní zlomek

CH-9-2-03 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi

navrhne postupy oddělování složek směsí druhy směsí, oddělování směsí, separační metody

CH-9-2-04 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití, uvede příklady znečišťování 
vody a vzduchu

uvede příklady znečišťování vody a vzduchu, rozliší 
druhy vody

voda a vzduch

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve 
správných souvislostech

používá pojem atom, molekula a iont ve správných 
souvislostech

atom, molekula

CH-9-3-02 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti

rozlišuje pojem chemický prvek a chemická sloučenina, 
orientuje se v PSP, rozpozná vybrané kovy a nekovy, 
zkoumá jejich vlastnosti a použití

soustava chemických prvků - chemické značky, názvy, 
PSP, kovy, nekovy

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí

porovná vybrané druhy oxidů, kyselin, hydroxidů a solí, 
posoudí jejich význam na životní prostředí a uvede jejich 
význam

oxidy - názvosloví, vlastnosti, použití
kyseliny, hydroxidy, soli - vzorce, názvy, vlastnosti, 
použití

kyselost a zásaditost roztoku, neutralizaceCH-9-5-02 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede 
příklady uplatňování neutralizace v praxi

orientuje se na stupnici pH
kyseliny, hydroxidy, soli - vzorce, názvy, vlastnosti, 
použití

   

Chemie 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
chemické rovniceCH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 

reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 
rozliší výchozí látky a produkty; provede klasifikaci 
chem. reakcí látkové množství, molární hmotnost
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Chemie 9. ročník

klasifikace chem. reakcíreakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 
využívání faktory ovlivňující rychlost chemické reakce
CH-9-4-02 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu

zhodnotí příklady důležitých chemických reakcí klasifikace chem. reakcí

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

rozliší jednoduché uhlovodíky uhlovodíky: alkany, alkeny, alkiny, areny

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy

zhodnotí užívání fosilních paliv a rozliší paliva: ropa, zemní plyn, uhlí

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití

jednoduché deriváty uhlovodíku deriváty uhlovodíků: halogenderiváty, alkoholy, 
karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny
chemický průmysl v ČRCH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 

surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
zhodnotí využívání surovin z hlediska trvale udržitelného 
rozvoje na Zemi vliv na živ. prostředí

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů 
na řešení modelových situací z praxe

aplikuje znalosti o principech hoření a hašení hořlaviny - principy hoření, hasicí přístroje

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka

orientuje se v užívání látek a jejich vlivu na zdraví 
člověka

léčiva a návykové látky

CH-9-6-04 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů

definuje příklady sacharidů, bílkovin, tuků a vitamínů přírodní látky: sacharidy, bílkoviny, tuky, vitamíny

    

5.13 Přírodopis 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 1 1 6
  Povinný Povinný Povinný Povinný
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Název předmětu Přírodopis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Cílovým zaměřením přírodopisu by mělo být otevřít žákům pohled do vývoje života na Zemi, pestrosti jeho 

forem a složitosti vzájemných vztahů jednotlivých organismů. Žáci mají získat základní znalosti o vybraných 
skupinách organismů včetně člověka, o neživé přírodě a procesech, které v ní probíhají.

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

Obsahové vymezení
Vyučovací předmět Přírodopis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda v rámci RPV ZV. V 
některých ročnících je částečně spjat s vyučovacím předmětem Zeměpis.

Časové vymezení
Hodinová dotace je v 6. – 8. ročníku 2 hodiny týdně, v 9. ročníku pak 1 hodina týdně.

Organizační vymezení
Vyučovací předmět Přírodopis se vyučuje v kmenových třídách s multimediální tabulí, za příznivého počasí 
také v přírodě v okolí školy. Metody a formy práce jsou zaměřené na rozvoj schopnosti pozorování, 
získávání informací, logického myšlení, aplikace získaných vědomostí a vzájemné spolupráce žáků. Při výuce 
jsou využívány jak frontální výuka s mnoha demonstračními pomůckami, tak i práce samostatná a 
skupinová s využitím přírodnin, pracovních listů a odborné literatury.

Integrace předmětů • Přírodopis
Kompetence komunikativní:

• orientujeme žáky k formulování myšlenek v písemné i mluvené formě
• práci ve skupinách zakládáme na komunikaci mezi žáky, s respektováním názorů druhých i formou 

diskuze
Kompetence sociální a personální:

• navozujeme situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků a jejich pocitu zodpovědnosti
• využíváme formy vyučování, které vedou žáky ke spolupráci při řešení problémů
• samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů podporujeme pocit sebeuspokojení a sebeúcty

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

Kompetence občanské:
• vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování
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Název předmětu Přírodopis
• podporujeme uvědomování si školních povinností, souvislostí a zodpovědností za svou domácí 

přípravu
• vedeme žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou 

vlastního zdraví a zdraví svých blízkých
Kompetence digitální:

• využívá běžně používaná digitální zařízení při učení, samostatně rozhoduje, které technologie pro 
jakou činnost či řešený problém použít

• získává, vyhledává, sdílí data, informace a digitální obsah
• digitální technologie umí využít ke zjednodušení a zkvalitnění práce v hodině i při domácí přípravě
• zná netiketu a řídí se jí

Kompetence k učení:
• vedeme žáky k osvojování, vyhledávání a propojování informací
• prostřednictvím vhodně volených zadání poznáváme smysl osvojovaných postupů pro běžný život
• vedeme žáky ke správnému používání odborné terminologie; k samostatnému pozorování a 

porovnávání získaných informací a k nalézání souvislostí
Kompetence k řešení problémů:

• zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje více postupů řešení 
• podporujeme hledání vlastního postupu řešení problémů se závěry a vyhodnocením fakt
• napomáháme vyslovovat závěry na základě ověřených výsledků a umění je obhajovat

Kompetence pracovní:
 dohlížíme na dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými 

preparáty a přírodninami
 hodnotíme výsledky práce a učíme stanovovat si kritéria hodnocení vlastní práce

Způsob hodnocení žáků Metody a kritéria hodnocení jsou jednotné. Učivo je vymezeno ŠVP. Celkovou známku tvoří vážený 
aritmetický průměr všech dílčích známek z předmětu. Známky mají váhu dle uvážení vyučujícího (rozsah 0,2 
– 1,0) a odrážejí míru zvládnutí výstupů na základě požadovaného učiva v rámci individuálních možností 
dítěte. Do celkové klasifikace je zahrnuto ověřování získaných znalostí a dovedností. Může být zahrnuta 
také aktivita, plnění domácích úkolů, způsob vedení sešitu, popř. další kritéria, se kterými vyučující seznámí 
žáky na začátku školního roku.
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Přírodopis 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

rozliší základní projevy a podmínky života podmínky a projevy života, vznik a vývoj života

P-9-1-04 uvede na příkladech z běžného života význam 
virů a bakterií v přírodě i pro člověka

zařadí vybrané organismy do systému jednobuněčné organismy: viry, bakterie

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků

rozpozná naše nejznámější houby, vysvětlí význam hub stavba, výskyt a význam hub, sběr, zpracování a první 
pomoc při otravě houbami; lišejníky - stavba, výskyt, 
význam; symbióza

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin

rozliší a zařadí vybrané živočichy do systému bezobratlí: žahavci, ploštěnci, kroužkovci, měkkýši, 
členovci, laboratorní práce - pozorování schránek 
měkkýšů; vnější stavby těla členovců

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů

popíše stavbu vybraných živočichů, jejich výskyt a 
význam v přírodě i pro člověka

jednobuněční živočichové; bezobratlí: žahavci, 
ploštěnci, kroužkovci, měkkýší, členovci

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým 
orgánům

objasní funkci základních organel, popíše vnitřní a vnější 
stavbu těla, vysvětlí vývoj pletiv v rostlině a jejich 
význam

mikroskop, pozorování organismů, základní organely

P-9-3-02 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin

objasní princip základních fyziologických procesů i jejich 
význam i využití

řasy-výživa, dýchání, rozmnožování rostlin

P-9-3-03 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů

rozlišuje základní skupiny rostlin a určuje jejich zástupce jednobuněčné rostliny, řasy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Klademe důraz na kulturní krajinu, čistotu prostředí.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Dbáme na ochranu životního prostředí.
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Přírodopis 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku 
se živočichy

rozlišuje a zařazuje vybrané živočichy do systému, 
hodnotí jejich význam v přírodě a pro člověka

strunatci: obratlovci, studenokrevní, teplokrevní

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí

na základě pozorování objasní způsob života živočichů a 
jejich přizpůsobení se prostředí

strunatci: obratlovci, studenokrevní, teplokrevní

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi

uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi

nižší rostliny: mechorosty, kapraďorosty, 
nahosemenné rostliny, krytosemenné rostliny: 
jednoděložné, dvouděložné; strunatci: obratlovci, 
studenokrevní, teplokrevní

P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence 
živých a neživých složek ekosystému

na příkladu objasní základní princip existence živých a 
neživých složek ekosystému

pletiva, pozorování pletiv mikroskopem ; dýchání, 
rozmnožování, fotosyntéza; rostlinné orgány-kořen, 
stonek, list, květ, semeno, plod

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam

vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v 
různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam

strunatci: obratlovci, studenokrevní, teplokrevní; nižší 
rostliny: mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné 
rostliny, krytosemenné rostliny: jednoděložné, 
dvouděložné

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí

uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na 
životní prostředí

nižší rostliny: mechorosty, kapraďorosty, 
nahosemenné rostliny, krytosemenné rostliny: 
jednoděložné, dvouděložné laboratorní práce - 
založení herbáře

   

Přírodopis 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy

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

orgánové soustavy

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka

orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka

přehled organismů v různých ekosystémech, 
domestikace

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do vznik a vývin jedince
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Přírodopis 8. ročník

početí až do stáří stáří sexuální výchova – těhotenství, porod, sexuálně 
přenosné nemoci a jiná gynekologická onemocnění
choroby, péče o zdraví a první pomocP-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 

nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a 
uplatňuje zásady jejich prevence a léčby hromadné nákazy, epidemie (pandemie, karanténa, 

profylaxe, dezinfekce, dezinsekce, deratizace)
P-9-1-03 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě uvede příklady dědičnosti podstata původu člověka
P-9-1-02 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti

vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování

základy genetiky, dědičnost

   

Přírodopis 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
P-9-6-01 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek

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

určování hornin a nerostů

P-9-6-02 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i 
oběhu vody

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

vznik a stavba Země, vlastnosti, vznik a využití hornin; 
vnitřní a vnější geologické děje, jejich příčiny a 
důsledky

P-9-6-03 uvede význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a 
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a 
možné dopady i ochranu před nimi

uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých 
ekosystémů a charakterizuje mimořádné události 
způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, 
jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před 
nimi

vznik života, Země, teorie vzniku, organismy a 
prostředí, vzájemné vztahy, geologické změny, 
geologická stavba ČR; složení a význam půd; 
mimořádné události způsobené přírodními vlivy 
(sesuvy půdy, zemětřesení, sopečná činnost).

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody aplikuje praktické metody pozorování přírody organismy a prostředí, vzájemné vztahy; ekosystémy, 
potravní řetězce; ochrana přírody a životního 
prostředí, chráněná území; globální problémy; 
přirozený a umělý výběr-pojmy: gen a křížení, J. G. 
Mendel; laboratorní práce-pozorování nerostů a 
hornin
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5.14 Zeměpis 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Zeměpis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Zeměpis je předmět studující krajinnou sféru (zeměpisné prostředí) jako soubor přírodního prostředí a 

lidské společnosti. Zabývá se vzájemnými interakcemi (vztahy) přírodních, společenských a technických 
jevů a procesů na Zemi v reálném čase. Je nenahraditelný v objasňování vazeb mezi přírodou a lidskou 
společností. Poznatky získané jeho studiem je schopen žák použít v běžném životě.

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

Obsahové vymezení
Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda v rámci RVP ZV a je v 
některých ročnících částečně spjat s vyučovacím předmětem Přírodopisem.

Časové vymezení
Hodinová dotace je v 6. – 9. ročníku 2 hodiny týdně.

Organizační vymezení
Vyučovací předmět Zeměpis se vyučuje v odborné učebně zeměpisu i v kmenových třídách. K 
preferovaným organizačním formám výuky patří poznávací vycházky, exkurze. Výuka zeměpisu by měla 
výrazně podporovat používání cizího jazyka a výpočetní techniky s připojením internetu. Žáci se seznamují 
se základními informacemi o Zemi, krajinné sféře a životním prostředí. Poznávají přírodní, společenské, 
hospodářské, politické a kulturní poměry světadílů, své vlasti a obce. Učí se pracovat s atlasy, statistickými 
daty, grafy a odbornou literaturou, orientovat se v přírodě. Zeměpis vede žáky k lepší orientaci v dnešním 
světě a v problémech současného lidstva. Metody a formy práce jsou zaměřené na rozvoj schopnosti 
pozorování, získávání informací, logického myšlení, aplikace získaných vědomostí a dovedností a vzájemné 
spolupráce žáků. Při výuce jsou využívány jak frontální výuka, tak i práce samostatná a skupinová s využitím 
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Název předmětu Zeměpis
školních projektů, pracovních listů a odborné literatury. Zařazujeme také terénní cvičení.

Integrace předmětů • Zeměpis (Geografie)
Kompetence k učení:

 žáky učíme propojovat získané znalosti do širších celků a nalézat v nich souvislosti
 žáky učíme vyhledávat, shromažďovat a třídit informace.
 žáky učíme používat odbornou terminologii
 žáky učíme využívat vlastní zkušenosti, zážitky a poznatky

Kompetence k řešení problémů:
• u žáků podporujeme tvořivost a logické myšlení, vyhledávání a kombinování informací 

z různých zdrojů 
• řešením modelových situací žáky vedeme k využívání metod, při kterých docházejí k objevům a 

řešením žáci sami
• učíme žáky diskutovat na dané téma, argumentovat a obhajovat svá tvrzení

Kompetence komunikativní:
• žáky učíme komunikovat mezi sebou a s učiteli a dodržovat předem stanovená pravidla 

komunikace 
• učíme je naslouchat názorům druhých a respektovat je
• žáky učíme interpretovat texty, obrazové materiály, mapy a grafy
• učíme je správně formulovat vlastní poznatky

Kompetence sociální a personální:
• žáky naučíme pracovat ve skupině, kde bude každý zodpovídat za část úkolu, za jeho zodpovědné a 

správné splnění
• žáky naučíme navzájem si pomáhat, nebát se požádat druhé o pomoc
• naučíme je naslouchat ostatním a respektovat jejich práci
• žáky naučíme dodržovat dohodnutá pravidla, postupy, termíny práce

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

Kompetence pracovní:
• žáky naučíme používat různé druhy map, pracovat s atlasem, s diagramy, s buzolou a turistickou 

mapou v terénu
• žáky naučíme pravidla práce a chování v terénu
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Název předmětu Zeměpis
• žáky seznámíme se strukturou hospodářství, což jim může pomoci při volbě povolání

Kompetence digitální:
• využívá běžně používaná digitální zařízení při učení, samostatně rozhoduje, které technologie pro 

jakou činnost či řešený problém použít
• získává, vyhledává, sdílí data, informace a digitální obsah
• digitální technologie umí využít ke zjednodušení a zkvalitnění práce v hodině i při domácí přípravě
• zná netiketu a řídí se jí

Kompetence občanské:
• žáky vedeme k utvoření kladného vztahu ke své vlasti a ke společnosti
• žáky vedeme k aktivní ochraně životního prostředí a kulturního dědictví, pomáháme jim s 

vytvářením vlastních představ o geografickém a životním prostředí
Způsob hodnocení žáků Metody a kritéria hodnocení jsou jednotné. Učivo je vymezeno ŠVP. Celkovou známku tvoří vážený 

aritmetický průměr všech dílčích známek z předmětu. Známky mají váhu dle uvážení vyučujícího (rozsah 0,2 
– 1,0) a odrážejí míru zvládnutí výstupů na základě požadovaného učiva v rámci individuálních možností 
dítěte. Do celkové klasifikace je zahrnuto ověřování získaných znalostí a dovedností. Může být zahrnuta 
také aktivita, plnění domácích úkolů, způsob vedení sešitu, popř. další kritéria, se kterými vyučující seznámí 
žáky na začátku školního roku.

   

Zeměpis 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii

používá základní geografickou terminologii druhy map, značky a symboly na mapách, globus, 
měřítko, zeměpisná síť, souřadnice, určování polohy, 
orientace mapy, měření na mapách, výškopis, 
polohopis, popis, kompas, buzola

Z-9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů

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

tělesa ve vesmíru, vznik vesmíru, pohyby Země, 
složení Země (jádro, plášť, zemská kůra), výškové 
stupně, georeliéf Země, hydrosféra, atmosféra, 
pedosféra , biosféra

Z-9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 

rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich 
vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, 

krajiny mírného pásu, lesy, pouště a polopouště, 
savany a stepi, tundra, tajga, polární oblasti, světový 
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Zeměpis 6. ročník

rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu

pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu oceán

Z-9-2-03 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost

porovná působení vnitřních a vnějších procesů v 
přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou 
společnost

pohyby litosf. desek, vznik krajiny, výškové stupně

druhy map, značky a symboly na mapách, globus, 
měřítko, zeměpisná síť, souřadnice, určování polohy, 
orientace mapy, měření na mapách, výškopis, 
polohopis, popis, kompas, buzola

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů

organizuje geografické informace z dostupných 
kartografických produktů

globální problémy současnosti, světové hospodářství
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu
Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny

orientuje se na mapě, poznatky využívá při orientaci v 
terénu

druhy map, značky a symboly na mapách, globus, 
měřítko, zeměpisná síť, souřadnice, určování polohy, 
orientace mapy, měření na mapách, výškopis, 
polohopis, popis, kompas, buzola

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech

dbá na zásady bezpečnosti při pohybu a pobytu v 
přírodě

zásady bezpečnosti v přírodě

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Poznáváme vlastní kulturní zakotvení.

   

Zeměpis 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny

lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony 
světa

Pevniny a oceány, Státy a jejich hranice, Světadíly

Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 

porovnává rozlohu, základní poměry a zvláštnosti 
jednotlivých kontinentů

Asie, Amerika, Antarktida, Austrálie, Polární oblasti, 
Části světového oceánu
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Zeměpis 7. ročník

vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států
Z-9-3-03 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich

zvažuje změny ve vybraných regionech světa Afrika – ohrožený kontinent, Sahel – nejchudší část 
Afriky, USA – světová velmoc, Středoamerické regiony, 
Jihoamerické regiony, Od doby kamenné k 
mrakodrapům, Asie blízká a vzdálená

   

Zeměpis 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy

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

Regionální rozvoj a politika

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu

hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a 
kulturní poměry místního regionu

Ústecký kraj, Proč a kam se přemisťujeme?, Žít ve 
městě, nebo na venkově?

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

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

Hospodářství pod vlivem politiky, Od zemědělství k 
péči o krajinu, Návrat náročnosti do průmyslu, Služby 
přebírají vedoucí postavení, Co, jak a kam se 
přepravuje?

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit

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

Územně správní celky – jednotlivé kraje

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států

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

Česko v Evropě, Vývoj státního území, Územní rozdíly

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Využíváme zkušenosti z blízkého okolí. 

   

Zeměpis 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást porovnává různé krajiny jako součást pevninské části Rozmanitost živé přírody, Biodiverzita – rozmanitost 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠVP pro ZV 2021 

138

Zeměpis 9. ročník

pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin

krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech 
specifické znaky a funkce krajin

živé přírody, Ohrožená biodiverzita

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)

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

Ochrana kulturního a přírodního dědictví

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí

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

Životní prostředí, Globální změny klimatu - Poškozený 
„slunečník“ planety Země

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace

posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci 
světové populace

Globalizace

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel

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

Osídlení, Co je a co není město?, Život uvnitř měst, 
Kontrasty mezi městy rozvojového a vyspělého světa, 
Venkovské osídlení

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje

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

Průmysl, Průmyslové oblasti světa, Rozdělení (členění) 
průmyslu

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit

porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní 
rozmístění hospodářských aktivit

Rozmístění průmyslu – lokalizační faktory, Doprava, 
služby, cestovní ruch, zemědělství

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků

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

Rozdíly ve vyspělosti zemí, Dělení zemí světa podle 
vyspělosti

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech

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

Vojenské a politické mezinárodní organizace, 
Integrace zemí, Kolonizace světa, Doznívání kolonizace 
a počátek dekolonizace světa

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Pomáháme slabším spolužákům.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Přispíváme k ochraně životního prostředí. Snižujeme ekologickou zátěž.
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5.15 Hudební výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Hudební výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Předmět hudební výchova vede žáky k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání 

a využívání jako svébytnému prostředku komunikace.
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Obsahové vymezení
Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura vymezené v RVP ZV a je 
úzce spjat se všemi vyučovacími předměty.
Časové vymezení
Hodinová dotace 1. – 9. ročníku je 1 hodina týdně.
Organizační vymezení
Základní formou výuky je vyučovací hodina. Výuky se účastní celá třída. Vyučování probíhá v odborné 
učebně, popř. v kmenové třídě, služba přináší hudební nástroje Orffova instrumentáře, keyboardy, kytary a 
další pomůcky. Žáci se účastní divadelních a hudebních představení. Metody a formy práce v hodinách jsou 
založené na činnosti jednotlivce i na spolupráci žáků ve skupinách, na spolupráci celého týmu, na 
schopnosti prezentovat své umělecké schopnosti a dovednosti před kolektivem spolužáků i na veřejnosti. 
Součástí hudební výchovy je také výchova dramatická, a to v 6. ročníku. 

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

Kompetence k učení:
• vedeme žáky ke kultivaci své hudebnosti v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro 

rytmus, melodického a harmonického cítění, hudební paměti, představivosti a fantazie
• rozvíjíme u žáků receptivní, reprodukční a částečně i produkční schopnosti a dovednosti aktivitami 

vokálními, instrumentálními, poslechovými a hudebně pohybovými
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Název předmětu Hudební výchova
• ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující 

(doplňující)
• jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“ v oblasti 

hudebního umění
Kompetence k řešení problémů:

• učíme žáky různým vyjadřovacím hudebním technikám a použití vhodných prostředků k vyjádření 
svého záměru

• podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení hudebního vyjadřování
• ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci posuzují hudební dění; jdeme 

příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace
Kompetence komunikativní:

• učíme žáky porozumění hudebně vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím hudby, 
jednotlivých uměleckých epoch

• vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako 
svébytného prostředku komunikace

• učíme žáky naslouchat hudbě a vnímat hudební projevy druhých, jako nezbytný prvek účinné 
mezilidské komunikace

• jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci při hodnocení výsledků žáků v 
hudební výchově

Kompetence sociální a personální:
• pomáháme žákům získat vhled do hudební kultury české i jiných národů
• vedeme k pochopení emocionálního působení hudby a jejím vlivem k vytváření mostů mezi lidmi
• prohlubujeme u žáků jejich vztah k hudebnímu umění v celé oblasti hudební kultury
• učíme žáky kriticky hodnotit práci svou i ostatních
• jdeme příkladem - respektujeme práci a roli ostatních

Kompetence občanské:
• vychováváme žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a 

respektující práva druhých
• vychováváme žáky jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí; 
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Název předmětu Hudební výchova
vychováváme žáky jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích

• vedeme žáky k zaujímání vhodných postojů k hudbě ve všech jejích oblastech
• vedeme žáky k chápání procesu umělecké tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních 

prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě
• vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich hudebním projevům
• jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku
• jdeme příkladem - budujeme přátelskou, otevřenou a uvolněnou atmosféru ve třídě, bez které plný 

hudební prožitek není možný
Kompetence pracovní:

• vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k aktivním hudebním činnostem
• při výuce hudební výchovy vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
• učíme žáky vhodně využívat psychohygienický účinek hudby
• vedeme žáky správnému zacházení s dostupnými hudebními nástroji, k jejich údržbě
• různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi hudební 

oblasti; pomáháme hudebně nadaným žákům ve volbě vhodného povolání, ve kterém svůj talent 
mohou uplatnit

• jdeme příkladem - příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na 
výuku atd.)

Kompetence digitální:
• využívá běžně používaná digitální zařízení při učení, samostatně rozhoduje, které technologie pro 

jakou činnost či řešený problém použít
• získává, vyhledává, sdílí data, informace a digitální obsah
• digitální technologie umí využít ke zjednodušení a zkvalitnění práce v hodině i při domácí přípravě
• zná netiketu a řídí se jí

Způsob hodnocení žáků Metody a kritéria hodnocení jsou jednotné. Učivo je vymezeno ŠVP. Celkovou známku tvoří vážený 
aritmetický průměr všech dílčích známek z předmětu. Známky mají váhu dle uvážení vyučujícího (rozsah 0,2 
– 1,0) a odrážejí míru zvládnutí výstupů na základě požadovaného učiva v rámci individuálních možností 
dítěte. Talent lze nahradit pílí a celkovým přístupem k danému předmětu.
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Hudební výchova 1. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
zpěv lidových a umělých písní přiměřeného rozsahuHV-3-1-01 zpívá v jednohlase zpívá v jednohlase; seznámí se se základními pěveckými 

návyky - dýchání, držení těla intonační cvičení, hlasová hygiena
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty opakuje jednoduché rytmy hrou na tělo rytmizace říkadel
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

využívá nejjednodušším způsobem jednoduché hud. 
nástroje k doprovodné hře

hra na nástroje Orffova instrumentáře

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

reaguje pohybem na znějící hudbu, rozliší pohybem 
chůzi, pochod

hra na tělo, pochod podle hudebního doprovodu

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

předvádí jednoduché taneční hry taneční hry se zpěvem, orientace v prostoru, 
pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

rozliší hudební žánr písně - ukolébavka a pochod hudba taneční, pochodová, ukolébavka, skladby 
určené dětem

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

rozliší hru na klavír, kytaru zvuk hudebních nástrojů

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

určí vlastnosti tónu - krátký, dlouhý, vysoký, nízký, 
hlasitý, tichý

melodie stoupající a klesající

   

Hudební výchova 2. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase prohlubuje si hlasové, pěvecké a intonační návyky a 

dovednosti
intonační cvičení, hlasová hygiena,zpěv lidových a 
umělých písní přiměřeného rozsahu

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty rytmizuje a melodizuje jednoduché texty rytmizace říkadel, jednoduché dětské popěvky, 
halekačky

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty pozná notu, houslový klíč noty a houslový klíč – úvodní seznámení
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v 
proudu znějící hudby

rozpoznávání tempa a rytmu
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Hudební výchova 2. ročník

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

rozpozná vybrané hudební nástroje podle vzhledu hudební nástroje - ukázky, zvuk hudebních nástrojů

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

využívá jednoduché hud. nástroje k doprovodné hře hra na nástroje Orffova instrumentáře

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

reaguje pohybem na znějící hudbu; reaguje pohybem na 
změnu v hudbě

hra na tělo, pochod podle hudebního doprovodu; 
pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky, taneční 
hry se zpěvem, orientace v prostoru, jednoduché 
lidové tance (mazurka)

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v 
proudu znějící hudby, pozná melodii stoupavou, 
klesavou

výška, síla a délka tónu

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

rozezná instrumentální a vokální skladbu hudba taneční, pochodová, ukolébavka, hudba 
vokální, instrumentální, skladby určené dětem

   

Hudební výchova 3. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně v jednohlase
zpěv lidových a umělých písní přiměřeného rozsahu, 
intonační cvičení, hlasová hygiena

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty využívá jednoduché texty k rytmizaci a melodizaci hra na tělo, rozpoznávání tempa a rytmu
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

využívá Orffovy hud. nástroje k doprovodné hře hra na nástroje Orffova instrumentáře

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

dle vlastních dispozic vytleská rytmický zápis hra na tělo

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie

reaguje pohybem na znějící hudbu pochod podle hudebního doprovodu; orientace v 
prostoru, jednoduché lid. tance (mazurka, valčíkový 
krok); taneční hry se zpěvem

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v 
proudu znějící hudby

výška, síla a délka tónu, zvuk hudebních nástrojů

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé rozpozná některé hudební nástroje hudba taneční, pochodová, ukolébavka; skladby 
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Hudební výchova 3. ročník

hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

určené dětem; hudba vokální, instrumentální, nástroje

   

Hudební výchova 4. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
prohlubování pěveckých dovedností
hlasová hygiena
rozšiřování hlasového rozsahu
počátky dvojhlasého zpěvu

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti

zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových 
tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 
dovednosti

hudba vokální, instrumentální
notový zápis
psaní not, houslový klíč – základy délky not
pohybové vyjádření hudby

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not

reprodukce pohybů při tanci
HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní

využívá hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

souzvuk, akord

takt 2/4, 3/4
hudební hry a hádanky
rytmizace, melodizace, hudební improvizace
notový zápis

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby

hudební styly - taneční, pochodová hudba
HV-5-1-05 vytváří jednoduché předehry, mezihry a 
dohry a provádí elementární hudební improvizace

vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace

rytmizace, melodizace, hudební improvizace

kvality tónů - délka, síla, barva, výškaHV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků

rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých 
hudebních výrazových prostředků dur, moll tónina – seznámení

hudební styly - taneční, pochodová hudbaHV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, 
na základě individuálních schopností a dovedností 
vytváří pohybové improvizace

pohybové vyjádření hudby
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Hudební výchova 5. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
opakování lidových a umělých písní
kánon
rytmizace
vánoční písně a koledy

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti

zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových 
tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 
dovednosti

taneční doprovod písní a skladeb
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not

zápis do notové osnovy, hudební značky, pomlky, 
délka not, taktování

dělení hudebních nástrojů, složeníHV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní

využívá hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci u jednoduchých motivů skladeb a písní Orffovy hudební nástroje

setkání s hudbou - rozhlas, televize, koncertyHV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
hudební žánry populární hudby
druhy oktáv, rytmus, tempo, takt, tónina, dominanta, 
akord
symfonického orchestru

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků

rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých 
hudebních výrazových prostředků

hudba baroka, klasicizmu a romantismu
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, 
na základě individuálních schopností a dovedností 
vytváří pohybové improvizace

taneční doprovod písní a skladeb

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Poznáváme vlastní kulturní zakotvení.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Poznáváme vlastní kulturní zakotvení.

   

Hudební výchova 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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Hudební výchova 6. ročník

rytmus, metrum, takt
těžké a lehké doby
délka not a pomlk
stupnice a tónina
melodie, vlastnosti tónu, intervaly
akord
improvizace
záznam jednoduché melodie
hra na hudební nástroj dle dispozic žáků - flétna, 
kytara, klávesy

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách

základní rozdělení hudebních nástrojů
rytmus, metrum, takt
délka not a pomlk
melodie, vlastnosti tónu, intervaly

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při 
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle 
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase

improvizace
HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé motivy, témata i části 
skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace

improvizace

HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

rozpozná některé z tanců různých stylových období, 
zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

pohybové ztvárnění různých druhů hudby

pravěká hudba - rytmus, melodie, výška, délka tónu, 
tempo (výroba primitivních hudebních nástrojů)
hudba starověku - složitější nástroje (strunné), 
nejstarší hudební památky
křesťanství, středověk - světská a duchovní hudba, 
počátky notace, hudba taneční a vokální, počátky 
vícehlasu

HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k 
hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku

etnická hudba - hudba jiných národů
HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností zařadí na základě individuálních schopností a získaných pravěká hudba - rytmus, melodie, výška, délka tónu, 
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Hudební výchova 6. ročník

tempo (výroba primitivních hudebních nástrojů)
hudba starověku - složitější nástroje (strunné), 
nejstarší hudební památky
křesťanství, středověk - světská a duchovní hudba, 
počátky notace, hudba taneční a vokální, počátky 
vícehlasu

a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

vědomostí slyšenou hudbu do stylového období

etnická hudba - hudba jiných národů
pravěká hudba - rytmus, melodie, výška, délka tónu, 
tempo (výroba primitivních hudebních nástrojů)
hudba starověku - složitější nástroje (strunné), 
nejstarší hudební památky
křesťanství, středověk - světská a duchovní hudba, 
počátky notace, hudba taneční a vokální, počátky 
vícehlasu

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

etnická hudba - hudba jiných národů
   

Hudební výchova 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
hra na hudební nástroj dle dispozic žáků - flétna, 
kytara, klávesy
hlasová hygiena - hlasová mutace
sólový zpěv, kánon, sbor

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách

předznamenání, dur - moll tonalita, intervaly, celý tón 
a půltón, označení taktu, repetice, kadence T, S, D

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při 
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle 
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase

hlasová hygiena - hlasová mutace

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé motivy, témata i části 
skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 

soudobé směry v populární hudbě - vlastní výběr 
hudby a pohybu
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Hudební výchova 7. ročník

doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace jednoduché hudební improvizace
HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

rozpozná některé z tanců různých stylových období, 
zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

soudobé směry v populární hudbě - vlastní výběr 
hudby a pohybu

hudba jako reflexe doby - ukázky
etnická hudba - písně jiných národů

HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k 
hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku

soudobé směry v populární hudbě - vlastní výběr 
hudby a pohybu
historické slohy: románský až baroko - vývoj 
hudebního cítění a myšlení
hudba jako reflexe doby - ukázky
etnická hudba - písně jiných národů

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

zařadí na základě individuálních schopností a získaných 
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období

soudobé směry v populární hudbě - vlastní výběr 
hudby a pohybu
historické slohy: románský až baroko - vývoj 
hudebního cítění a myšlení

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

etnická hudba - písně jiných národů
   

Hudební výchova 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
hlasová hygiena - hlasová mutace
intonace v dur a moll tónině
noty, pomlky
rytmický doprovod - vyjádření pocitů
virtuozita

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách

tance v 2/4 a 3/4 taktu
HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při 
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle 
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase

rozdělení hlasů
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Hudební výchova 8. ročník

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé motivy, témata i části 
skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace

rytmus, metrum, tempo

HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

rozpozná některé z tanců různých stylových období, 
zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

tance v 2/4 a 3/4 taktu

hudební pojmy (staccato, legato, triola, synkopa)
klasicismus (Mozart, Beethoven, Haydn, P. J. 
Vejvanovský)
sonátová forma
romantismus (Schubert, Chopin, Čajkovskij, Liszt, 
Smetana, Dvořák)
programní hudba

HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k 
hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku

vývoj MPH
klasicismus (Mozart, Beethoven, Haydn, P. J. 
Vejvanovský)
romantismus (Schubert, Chopin, Čajkovskij, Liszt, 
Smetana, Dvořák)
programní hudba

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

zařadí na základě individuálních schopností a získaných 
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období

vývoj MPH
klasicismus (Mozart, Beethoven, Haydn, P. J. 
Vejvanovský)
romantismus (Schubert, Chopin, Čajkovskij, Liszt, 
Smetana, Dvořák)
programní hudba

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

vývoj MPH
   

Hudební výchova 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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Hudební výchova 9. ročník

hlasová hygiena - hlasová mutace
tvorba akordu (kvintakord dur, moll)
určování intervalu odposlechem

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách

využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách

orientace na klávesových nástrojích
hlasová hygiena - hlasová mutace
rozdělení hlasů
intonace v dur a moll tónině

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při 
zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle 
svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 
jednohlase i vícehlase

noty, pomlky
orientace na klávesových nástrojíchHV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních 

hudebních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché 
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních 
schopností a dovedností různé motivy, témata i části 
skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace

improvizace - vytvoření melodie na krátký text

hudební divadlo (show, šantán, kabaret)
muzikál, roková opera

HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě

rozpozná některé z tanců různých stylových období, 
zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k 
poslouchané hudbě taneční improvizace (disco)

HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k 
hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku

pop. hudba: 60. léta (big beat- Beatles), 70. léta až 
současnost (disco, punk, rock, hardrock, heavy metal, 
rap, reggae), osobnosti pop. hudby
Afro-americká hudba (spirituály, gospely)
jazz
folk: písničkáři, hnutí hippies, trampská píseň, country, 
kytarové akordy

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období

zařadí na základě individuálních schopností a získaných 
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období

pop. hudba: 60. léta (big beat- Beatles), 70. léta až 
současnost (disco, punk, rock, hardrock, heavy metal, 
rap, reggae), osobnosti pop. hudby
Afro-americká hudba (spirituály, gospely)
jazz
hudební divadlo (show, šantán, kabaret)
muzikál, roková opera

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění

filmová hudba
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Hudební výchova 9. ročník

folk: písničkáři, hnutí hippies, trampská píseň, country, 
kytarové akordy
pop. hudba: 60. léta (big beat- Beatles), 70. léta až 
současnost (disco, punk, rock, hardrock, heavy metal, 
rap, reggae), osobnosti pop. hudby
taneční improvizace (disco)

    

5.16 Výtvarná výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 2 2 2 2 1 1 2 14
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Výtvarná výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Předmět výtvarná výchova je postaven na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto 

činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost a fantazii.
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Obsahové vymezení
Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura vymezené v RVP ZV a je 
úzce spjat se všemi vyučovacími předměty.
Časové vymezení
Hodinová dotace je v 1.- 2. ročníku 1 hodina, ve 3. – 5.ročníku 2 hodiny a v 6. -7. 1 hodina, v 8. - 9. ročníku 2 
hodiny týdně.
Organizační vymezení
Metody a formy práce mají převážně pracovní charakter. Výtvarná výchova používá řadu netradičních 
materiálů a pomůcek. Žáci pracují samostatně, ale i ve skupinách, ve výtvarných řadách, v projektech, 
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Název předmětu Výtvarná výchova
využívají metod experimentu, pořádají samostatné výtvarné akce a účastní se výtvarných 
soutěží.  Vyučovací bloky probíhají v přírodě, třídě nebo výtvarném ateliéru. 

Integrace předmětů • Výtvarná výchova
Kompetence k učení:

• učíme žáky využít získané informace v tvůrčích činnostech
• vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k umění, k posouzení vlastního pokroku, ke kritickému 

zhodnocení svých výsledků a k diskusi o nich
Kompetence k řešení problémů:

• učíme žáky, aby se nenechali odradit případným nezdarem
• učíme žáky zodpovědnosti za své výsledky činnosti a jejich zhodnocení

Kompetence komunikativní:
• učíme žáky, aby obhájili své názory a vhodně argumentovali
• podporujeme tvořivost žáků, aby ji využili ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do 

společenského dění
Kompetence sociální a personální:

• vedeme žáky k účinné spolupráci ve skupině, k pozitivnímu ovlivňování kvality společné práce a k 
vytváření příjemné atmosféry v týmu

• učíme žáky, aby respektovali různá hlediska a čerpali poučení z toho, co si druzí myslí, říkají a dělají
Kompetence občanské:

• vedeme žáky, aby respektovali, chránili a ocenili naše tradice a kulturní dědictví, aby projevovali 
pozitivní postoj k uměleckým dílům 

• podporujeme jejich smysl pro kulturu a tvořivost
• motivujeme žáky k aktivnímu se zapojení do kulturního dění

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

Kompetence pracovní:
• vedeme žáky, aby přistupovali k výsledkům své činnosti z hlediska ochrany kulturních a 

společenských hodnot 
• učíme žáky k využití svých znalostí a zkušeností v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na 

budoucnost
• dáme na správné návyky a hygienu při práci
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Název předmětu Výtvarná výchova
Kompetence digitální:

• využívá běžně používaná digitální zařízení při učení, samostatně rozhoduje, které technologie pro 
jakou činnost či řešený problém použít

• získává, vyhledává, sdílí data, informace a digitální obsah
• digitální technologie umí využít ke zjednodušení a zkvalitnění práce v hodině i při domácí přípravě
• zná netiketu a řídí se jí

Způsob hodnocení žáků Metody a kritéria hodnocení jsou jednotné. Učivo je vymezeno ŠVP. Celkovou známku tvoří vážený 
aritmetický průměr všech dílčích známek z předmětu. Známky mají váhu dle uvážení vyučujícího (rozsah 0,2 
– 1,0) a odrážejí míru zvládnutí výstupů na základě požadovaného učiva v rámci individuálních možností 
dítěte. Talent lze nahradit pílí a celkovým přístupem k danému předmětu.

   

Výtvarná výchova 1. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
hygienické návyky při výtvarné činnostiVV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 

objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ

připraví si požadované pomůcky, uklidí si po sobě 
pracovní plochu; pojmenuje pomůcky pomůcky ve VV

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ

rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného 
vyjádření; porovnává je a třídí

kresba - linie, tvary; malba - základní barvy, míchání 
barev; vodovky a tempery

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

na základě svých zkušeností, vjemů, zážitků a představ 
rozvíjí dětskou představivost

kresba - linie, tvary, ilustrace; manipulace s předměty - 
různá uspořádání

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

dotváří na základě vlastních představ přírodniny, 
rozlišuje jednotlivé barvy

malba - základní barvy, míchání barev; vodovky a 
tempery

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

pozoruje různé struktury, tvary a barvy kolem sebe tradiční a netradiční prostředky a jejich kombinace
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Výtvarná výchova 1. ročník

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

umístí tvary do prostoru hračky, objekty, pohyb těla v prostoru

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

pokryje barvami celou plochu daného formátu akční malba

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

při tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti - 
seskupuje přírodní a umělé materiály

koláž

   

Výtvarná výchova 2. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ

uplatňuje v plošném i prostorovém; uspořádání linie, 
tvary, objemy, barvy; objekty a jejich kombinace

kresba - linie, tvary; objekty; manipulace s objekty

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

organizuje vlastní výtvarnou činnost hygienické návyky při výtvarné činnosti

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

ovládá základní technické dovednosti (otiskování, frotáž, 
kresba, malba, dotváření a kombinace přír. materiálů)

malba - základní barvy, míchání barev, vodovky a 
tempery; kresba - linie, tvary; manipulace s předměty - 
uspořádání do celků; tradiční a netradiční prostředky a 
jejich kombinace; hračky

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly, 
volí vhodné prostředky

akční malba; ilustrace textů; pohyb těla v prostoru

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

popíše výsledek a pocity při tvorbě spolužákům i učiteli komunikace se spolužáky, rodinou; osobní postoj v 
komunikaci

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

při tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti záměr tvorby

   

Výtvarná výchova 3. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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Výtvarná výchova 3. ročník

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ

uplatňuje v plošném i prostorovém uspořádání linie, 
tvary, objemy, barvy, objekty a jejich kombinace

kresba - linie, tvary; objekty; manipulace s objekty

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

zorganizuje si vlastní výtvarnou práci hygienické návyky při výtvarných činnostech, 
organizace práce

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace

uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při 
tvůrčích činnostech, realizuje svůj vlastní záměr

malba, kresba, plastika, objekty, manipulace s objekty, 
tradiční a netradiční prostředky a jejich kombinace

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje

vychází ze smyslového vnímání, popíše své pocity z 
tvůrčí činnosti, vlastní i ostatních

prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů, 
nálad a fantazijních představ

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

je schopen výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům prezentace výsledků vlastních tvůrčích činností ve 
třídě i ve škole

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

seznamuje se s ilustrátory dětských knih, poznává 
rozdíly ve výtvarném vyjadřování malířů

ilustrace, ilustrátoři

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

popíše své pocity z vnímání, tvůrčí činnosti vlastní, 
ostatních i uměleckého díla

prezentace výsledků vlastních tvůrčích činností ve 
třídě i ve škole (pracovní prezentace za pomoci učitele 
pro spolužáky, spolupráce při propagaci a prezentaci 
školy v rámci výstav či dalších akcí školy)

   

Výtvarná výchova 4. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě 
vztahů

rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, 
tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, ostatních i na 
příkladech z běžného života (s dopomocí učitele)

linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, 
textury – jejich jednoduché vztahy (podobnost, 
kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v 
ploše, objemu a prostoru

VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností

uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při 
tvůrčích činnostech

manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v 
prostoru, akční tvar malby a kresby
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Výtvarná výchova 4. ročník

VV-5-1-03 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě

vychází ze smyslového vnímání, řeší přiměřené úkoly v 
plošných i prostorových pracích uplatňuje dle svých 
schopností výtvarné prostředky při vlastní tvorbě

práce s modelovacími hmotami, přírodninami, 
potravinami, s hudbou, pohybem a dalším netradičním 
výtvarným materiálem a prostředky, jejich kombinace, 
plošná a prostorová tvorba

VV-5-1-04 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky a postupy

vyjádří své pocity z vnímání, tvůrčí činnosti vlastní, 
ostatních i uměleckého díla a dokáže zvolit či 
kombinovat prostředky a postupy

rozlišení vizuálně obrazných vyjádření, výběr a 
uplatnění a inspirace – hračky, objekty, ilustrace textů, 
volná malba, skulptura, plastika, animovaný film, 
komiks, fotografie, elektronický obraz, reklama; 
následné vyjádření pocitů a prožitků

VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

porovnává a inspiruje se tvůrčí činnosti ostatních i 
uměleckého díla

umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, 
televize, elektronická média, reklama

VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil

je schopen výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům 
i učiteli

spolupráce při propagaci a prezentaci školy v rámci 
výstav či dalších akcí školy), prezentace výsledků 
vlastních tvůrčích činností ve třídě i ve škole (pracovní 
prezentace za pomoci učitele pro spolužáky

   

Výtvarná výchova 5. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě 
vztahů

při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky vizuálně 
obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů

Prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, 
objemy, světlostní a barevné kvality, textury, jejich 
jednoduché vztahy (rytmus, kontrast, podobnost).

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě 
vztahů

užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření 
ve vztahu k celku

Uspořádání objektů do celků - na základě jejich 
výraznosti, velikosti a postavení

VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností
VV-5-1-04 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky a postupy

projevuje vlastní životní zkušenosti při tvorbě vizuálně 
obrazných vyjádření

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly - vizuálně obrazná vyjádření podnětů 
hmatových, sluchových, pohybových, čichových, 
chuťových.
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Výtvarná výchova 5. ročník

VV-5-1-03 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě

nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná 
vyjádření; uplatňuje v plošné, objemové i prostorové 
tvorbě

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření - 
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, 
TV, e-media, reklama. Prostředky pro vyjádření pocitů, 
emocí, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností 
- pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar 
malby a kresby. Typy vizuálně obrazných vyjádření - 
hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, 
skulptura, plastika.

VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

porovnává různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

Animovaný film, komiks, fotografie, elektronický 
obraz, reklama; přístupy k vizuálně obrazným 
vyjádřením - hledisko jejich motivace (fantazijní, 
založené na smyslovém vnímání).

VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil

nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje 
obsah vizuálně obrazných vyjádření

Vnímání, porovnávání a hodnocení výsledků vlastních 
tvůrčích činností i tvůrčích činností ostatních; výsledků 
běžné a umělecké produkce.

VV-5-1-04 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky a postupy

volí a kombinuje prostředky pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů

Prostředky a postupy pro vyjádření emocí, pocitů a 
nálad a fantazijních představ.

VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností

nalézá vhodné prostředky pro vizuální obrazná vyjádření 
vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání 
dalšími smysly

Tradiční i netradiční prostředky, postupy a jejich 
kombinace.

   

Výtvarná výchova 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků

Umí využívat znalostí o základních, druhotných a 
doplňkových barvách k osobitému výtvarnému 
vyjádření, uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i 
prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich 
vlastnosti a vztahy

kresebné studie - linie, tvar, objem, světlo a stín; 
kompoziční vlastnosti barev (elementární poučení o 
teorii barev, výrazové vlastnosti barev, harmonie, 
kontrast)

VV-9-1-02 zaznamenává vizuálních zkušeností, Zvládá kompozici, dokáže vhodně rozvrhnout hlavní perspektiva, kompozice, uspořádání prvků v ploše, 
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Výtvarná výchova 6. ročník

zkušeností získaných ostatními smysly a k 
zaznamenání podnětů z představ a fantazie

motivy na ploše, zobrazuje vlastní fantazijní představy kresba, malba z představy; kresba, malba motivovaná 
skutečností, studijní kresba

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace

Seznamuje se s proporcemi lidského těla a hlavy, užívá 
obrazové vyjádření k zachycení vztahu ke konkrétní 
osobě

portrét, postava, pohyb

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření

Seznamuje se s netradičními výtvarnými postupy, 
používá různé způsoby vyjádření skutečnosti

abstrakce, kombinace technik, hra s materiály 
(barevné stopy, pokusy, gestický projev), ilustrace 
textů, volná malba, komiks

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

Užívá vizuální obraz k vyjádření zkušeností získaných 
pohybem, hmatem či sluchem

hra s materiály (stopy, hry s linií, šrafura, kombinování 
technik, kompozice); volná malba

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

Výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům, rozlišuje estetickou, materiální a technickou 
stránku předmětů a chápe vzájemný vztah mezi nimi

dějiny umění: byzantské, egyptské a arabské umění, 
umění starověku

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

Umí obhájit svou práci, vybírá a třídí výsledky vlastní 
tvorby pro prezentaci, porovnává je s ostatními

utváření a uplatnění komunikačního obsahu; 
vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s 
respektováním záměru autora; prezentace ve 
veřejném prostoru, mediální prezentace

   

Výtvarná výchova 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků

uplatňuje výrazové vlastnosti linie, experimentuje s 
různými druhy linie, orientuje se v prostorových 
vztazích; řeší dekorativní úlohy v ploše

Objem, tvar, linie, šrafování, techniky kreslení - tužka, 
rudka, perko, uhel

VV-9-1-02 zaznamenává vizuálních zkušeností, 
zkušeností získaných ostatními smysly a k 
zaznamenání podnětů z představ a fantazie

seznamuje se s proporcemi lidského těla a hlavy, užívá 
viz. obr. vyjádření k zachycení zkušeností získaných 
pohybem, hmatem, sluchem

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností. Výběr a 
uplatnění, manipulace s objekty, pohyb těla a jeho 
umístění v prostoru
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Výtvarná výchova 7. ročník

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace

k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médií, k 
tvorbě užívá některé metody současného výtvarného 
umění

Umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, televize, 
tiskoviny a další média, reklama – smyslové účinky 
těchto vyjádření

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření

umí vyjádřit svoji osobitost a originalitu kombinovaných 
výtvarných prostředků

Odstín – sytost, tón, kontrast; Užitá grafika, písmo – 
styly a druhy písma; Příběh – dokončení příběhu 
(originální)

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině 
smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v 
rovině symbolického obsahu

vyjádření emocí, nálad, představ; vyjádření vizuální, 
haptické, statické, dynamické

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

pozná na konkrétních příkladech různost zdrojů 
interpretace vizuálního obrazového vyjádření

Práce s uměleckým dílem, hledání detailů reprodukcí; 
dějiny umění: gotika, renesance

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

porovnává jednotlivá vyjádření v souvislosti s užitými 
prostředky; prožívá svou práci, přistupuje k ní 
zodpovědně, prezentuje ji a dokáže ji obhájit

vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s 
respektováním záměru autora; prezentace ve 
veřejném prostoru, mediální prezentace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Budujeme kreativní přístup při výkonu činností.

   

Výtvarná výchova 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků

uplatňuje výrazové vlastnosti linie, experimentuje s 
různými druhy linie, orientuje se v prostorových 
vztazích, umí využít teorii výtvarného umění v praxi 
(hodnotí a využívá výrazové možnosti barev a jejich 
kombinací)

linie, barva, tvar, perspektiva

VV-9-1-02 zaznamenává vizuálních zkušeností, 
zkušeností získaných ostatními smysly a k 
zaznamenání podnětů z představ a fantazie

uplatňuje získané poznatky ve vlastní tvorbě, zvládá a 
používá vybrané techniky pro vyjádření svých myšlenek 
a představ

hra s různými materiály, kombinované techniky, 
netradiční materiály
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Výtvarná výchova 8. ročník

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace

k tvorbě užívá prvky moderní techniky, využívá 
současného výtvarného umění a digitálních médií

práce s digitálními médii, propojování a kombinování 
technik

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření

vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření své 
osobnosti a originality

akční malba, abstraktní malba

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, 
představ a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich vyjádření 
nejvhodnější prostředky a postupy slovně vyjádří své 
postřehy a pocity

uplatnění náhody, výtvarný experiment

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům

dějiny umění: baroko, umění 19. století

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby, porovnává 
jej s výsledky ostatních vnímá a porovnává výsledky 
běžné i umělecké produkce slovně vyjádří své postřehy 
a pocity

vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s 
respektováním záměru autora; prezentace své tvorby

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Dbáme na objevení vlastní role v rámci týmu.

   

Výtvarná výchova 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků

uplatňuje výrazové vlastnosti linie, experimentuje s 
různými druhy linie, orientuje se v prostorových vztazích

Kresba: suchá stopa: tužkou, rudkou, uhlem, mokrá 
stopa: perem, dřívkem, fixy, kresba z představy, 
kresba motivovaná skutečností, studijní kresba, plocha 
a objem (vykrývání plochy, přepis tvaru, proporce, 
modelace při změně osvětlení, motiv a formát, 
rytmus)

VV-9-1-02 zaznamenává vizuálních zkušeností, 
zkušeností získaných ostatními smysly a k 

uplatňuje získané poznatky ve vlastní tvorbě Malba: temperou, vodovými barvami, uplatnění 
pastelu , malba z představy, malba motivovaná 
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Výtvarná výchova 9. ročník

zaznamenání podnětů z představ a fantazie pozorováním skutečnosti, lineární světlostní a barevné 
vztahy - vyjádření námětů barvami

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace

užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v jejich 
proměnách, k tvorbě užívá některé metody současného 
výtvarného umění

Současné výtvarné umění; Mediální tvorba

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření

uplatňuje ve vlastní výtvarné činnosti teoretické i 
praktické poznatky s výtvarnými výrazovými prostředky

Grafika: (otisky, tisk z výšky, tisk z hloubky, soudobá 
technika) písmo - jeho komunikativní a estetická 
funkce (písmeno psané, kreslené, stříhané…) plakát

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

osvojuje si různé způsoby výtvarného zobrazování 
prostorových jevů a vztahů (hmoty, tvaru, struktury, 
světla a barvy)

prostorová tvorba; perspektiva

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků

orientuje se v oblastech moderního umění, rozlišuje 
umění současné, minulé

Práce s uměleckým dílem 1. pol 20. st. a 2. pol. 20. st. 
kubismus, surrealismus

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

hodnotí a prezentuje výsledek své tvorby, porovnává jej 
s výsledky ostatních vnímá a porovnává výsledky běžné i 
umělecké produkce slovně vyjádří své postřehy a pocity

vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s 
respektováním záměru autora; prezentace ve 
veřejném prostoru, mediální prezentace

    

5.17 Tělesná výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný
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Název předmětu Tělesná výchova
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět tělesná výchova směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a 

zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní 
a sociální pohodu. 

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

Obsahové vymezení
Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví vymezeného v RVP ZV.
Časové vymezení
Tělesná výchova je vyučována v 1. - 9. ročníku 2 hodiny týdně.
Organizační vymezení
Výuka tělesné výchovy 1. - 2. třídy je rozdělena do dvou hodin v týdnu. Žáci se seznamují s hygienickými a 
bezpečnostními zásadami ve sportovní hale, na hřišti i v přírodě. Součástí výuky ve 2., 3. a 4. ročníku je 
plavecký výcvik. Součástí tělesné výchovy na 1. stupni jsou vycházky a turistické výlety nejen do okolí 
školy.  Od 3. třídy  probíhá vyučování ve dvouhodinových blocích.  Na 2. stupni je předmět dělen na 
hodiny chlapců a dívek. Vyučování probíhá dle podmínek venku, na přilehlých sportovištích nebo ve 
sportovní hale. V 8. a 9. ročníku je součástí výuky kurz bruslení na Zimním stadionu Děčín. Každoročně je 
nabízen žákům 2. stupně lyžařský kurz. 

Integrace předmětů • Tělesná výchova
Kompetence k učení:

• vedeme k poznávání vlastních pohybových schopností a jejich rozvíjení
• učíme jak plánovat a organizovat vlastní pohybové aktivity a zájmy
• učíme používat osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka i uživatele internetu
• hodnotíme žáky způsobem, který umožňuje vnímat vlastní pokrok
• stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu

Kompetence k řešení problémů:
• vedeme k přemýšlení o problémech při zvládnutí cviku, sportovního prvku a k hledání tréninkové 

cesty k jeho zvládnutí
• učíme kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí
• seznamujeme s taktikami v individuálních i kolektivních sportech
• učíme žáky pracovat s chybou jako příležitostí, jak ukázat cestu ke zvládnutí prvku

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

Kompetence komunikativní:
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Název předmětu Tělesná výchova
• učíme žáky přijímat pokyny vedoucího družstva a účinně se zapojovat do diskuze o taktice
• vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování; pravidel sportovních her a všech sportovních 

činností
• zapojujeme žáky do sportovních činností, při kterých mohou pomáhat a spolupracovat

Kompetence sociální a personální:
• vedeme k dodržování pravidel fair play 
• zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat a rozvíjet činnost ve skupinách, družstvech, 

týmech
• poskytujeme možnost každému žákovi zažít úspěch

Kompetence občanské:
• vyžadujeme dodržování pravidel hygieny při sportovních aktivitách
• seznamujeme se škodlivostí používání drog, anabolik a jiných škodlivin
• učíme zásady poskytnutí první pomoci

Kompetence pracovní:
• upozorňujeme na možná rizika při pohybových činnostech; snažíme se o jejich minimalizaci a 

dbáme na dodržování obecných pravidel bezpečnosti
• učíme zpracovávat naměřené výkony; pomáhat při rozhodování; prezentovat výsledky

Kompetence digitální:
• využívá běžně používaná digitální zařízení při učení, samostatně rozhoduje, které technologie pro 

jakou činnost či řešený problém použít
• získává, vyhledává, sdílí data, informace a digitální obsah
• digitální technologie umí využít ke zjednodušení a zkvalitnění práce v hodině i při domácí přípravě
• zná netiketu a řídí se jí

Způsob hodnocení žáků Metody a kritéria hodnocení jsou jednotné. Učivo je vymezeno ŠVP. Celkovou známku tvoří vážený 
aritmetický průměr všech dílčích známek z předmětu. Známky mají váhu dle uvážení vyučujícího (rozsah 0,2 
– 1,0) a odrážejí míru zvládnutí výstupů na základě požadovaného učiva v rámci individuálních možností 
dítěte. Talent lze nahradit pílí a celkovým přístupem k danému předmětu.
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Tělesná výchova 1. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené příležitosti

význam pohybu pro zdraví − pohybový režim; příprava 
organismu – příprava před pohybovou činností, 
uklidnění po zátěži, protahovací cvičení

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 
polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné 
základní cvičební polohy

posilování vnitřního stabilizačního systému pro 
podporu správného držení těla

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s 
vlastním oslabením

prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (jednoduchá speciální cvičení)

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

zvládá pohybové dovednosti a aplikuje je v činnostech 
jednotlivce nebo ve skupině

příprava organismu před zahájením pohybové aktivity; 
pohybové hry − pohybové činnosti; jednotlivce, dvojic 
a skupin; pohybové hry s různým zaměřením a 
využitím tradičního i netradičního náčiní, bez náčiní; 
základy gymnastiky – váha, kotoul vpřed, přeskok; 
rytmická a kondiční cvičení − vyjádření rytmu; 
pohybem, sladění jednoduchého pohybu s hudbou, 
jednoduché tanečky; průpravná úpolová cvičení − 
přetahy; přetlaky, odpory; základy sportovních her − 
průpravné hry; základy atletiky; turistika a pobyt v 
přírodě − chování v přírodě, ochrana přírody, chůze v 
terénu; pobyt v zimní přírodě - hry na sněhu a na ledě, 
sáňkování, bobování

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

prakticky aplikuje zásady sportovního jednání a chování pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových 
činností – her, soutěží

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorách školy

hygiena při TV − osobní hygiena, hygiena cvičebního 
prostředí, vhodné oblečení a obutí; bezpečnost při 
pohybových činnostech v různém prostředí, první 
pomoc při úrazech v podmínkách TV

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

osvojuje si základní tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností

organizace při TV − základní organizační činnosti; 
komunikace v TV − základní odborná tělocvičná 
terminologie osvojovaných činností; smluvené povely 
a signály
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Tělesná výchova 2. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 
polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné 
základní cvičební polohy

posilování vnitřního stabilizačního systému pro 
podporu správného držení těla

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s 
vlastním oslabením

prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (jednoduchá speciální cvičení)

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené příležitosti

význam pohybu pro zdraví − pohybový režim; příprava 
organismu – příprava před pohybovou činností, 
uklidnění po zátěži, protahovací cvičení

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

zvládá pohybové dovednosti a aplikuje je v činnostech 
jednotlivce nebo ve skupině

příprava organismu před zahájením pohybové aktivity; 
pohybové hry − pohybové činnosti jednotlivce, dvojic 
a skupin; pohybové hry s různým zaměřením a 
využitím tradičního i netradičního náčiní, bez náčiní; 
základy gymnastiky – kotoul vpřed a vzad, cvičení s 
náčiním a na nářadí rytmická a kondiční cvičení − 
vyjádření rytmu pohybem, sladění jednoduchého 
pohybu s hudbou, jednoduché tanečky; průpravná 
úpolová cvičení − přetahy, přetlaky, odpory; základy 
sportovních her − průpravné hry, základní manipulace 
s míčem, pálkou či jiným herním náčiním; základy 
atletiky - průpravné atletické činnosti - běhy, skok z 
místa, hod míčkem (základní pohybové testy, měření 
výkonů) turistika a pobyt v přírodě − chování v 
přírodě, ochrana přírody, chůze v terénu; pobyt v 
zimní přírodě - hry na sněhu a na ledě, sáňkování, 
bobování

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

absolvuje plavecký výcvik plavecký výcvik - osnovy plavecké školy

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

prakticky aplikuje zásady sportovního jednání a chování pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových 
činností – her, soutěží

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při hygiena při TV − osobní hygiena, hygiena cvičebního 
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Tělesná výchova 2. ročník

bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy

pohybových činnostech ve známých prostorách školy prostředí, vhodné oblečení a obutí; bezpečnost při 
pohybových činnostech v různém prostředí, první 
pomoc při úrazech v podmínkách TV

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

osvojuje si základní tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností

organizace při TV − základní organizační činnosti; 
komunikace v TV − základní odborná tělocvičná 
terminologie osvojovaných činností; smluvené povely 
a signály

   

Tělesná výchova 3. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 
polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné 
základní cvičební polohy

posilování vnitřního stabilizačního systému pro 
podporu správného držení těla

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s 
vlastním oslabením

prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (jednoduchá speciální cvičení)

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu; usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti

význam pohybu pro zdraví – pohybový režim, délka a 
intenzita pohybu, spontánní pohybové činnosti a hry; 
příprava organismu – příprava před pohybovou 
činností, uklidnění po zátěži, protahovací cvičení; 
rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a 
koordinačních schopností; bezpečnost při pohybových 
činnostech v různém prostředí, první pomoc při 
úrazech v podmínkách TV

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

tvořivě aplikuje pohyb. dovednosti ve hře, soutěži, 
rekreačních činnostech

pohybové hry; pohybové činnosti jednotlivce, dvojic a 
skupin; pohybové hry s různým zaměřením a využitím 
tradičního i netradičního náčiní, bez náčiní; motivační, 
tvořivé a napodobivé hry, vytváření vlastních 
modifikací osvojených pohybových her; základy 
gymnastiky; průpravná cvičení; jednoduchá 
akrobatická cvičení; cvičení s náčiním a na nářadí; 
základy atletiky; průpravné atletické činnosti; běhy – 
rychlostní běh na krátké vzdálenosti, motivovaný 
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Tělesná výchova 3. ročník

vytrvalostní běh (podle schopností žáků); skok do 
dálky; hod míčkem; měření a posuzování pohybových 
dovedností; základní pohybové testy, měření výkonů; 
základy sportovních her; průpravné hry; manipulace s 
míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající 
velikosti a hmotnosti; základní herní činnosti 
jednotlivce a skupiny; hry se zjednodušenými pravidly; 
turistika a pobyt v přírodě − chování v přírodě, 
ochrana přírody, chůze v terénu; hry na sněhu a na 
ledě, základní techniky pohybu a bezpečnosti při jízdě 
na sáňkách a bobech

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení

dle svých dispozic absolvuje plavecký výcvik plavecký výcvik – osnovy plavecké školy

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu družstva

pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových 
činností – her, soutěží

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role 
hráče

zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály 
a symboly

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

užívá osvojené názvosloví komunikace v TV − základní odborná; tělocvičná 
terminologie osvojovaných činností; smluvené povely 
a signály

   

Tělesná výchova 4. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním 
oslabením v optimálním počtu opakování

kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje 
techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů 
učitele

nácvik techniky cvičení podle pokynů učitele

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou vhodné a nevhodné činnosti vzhledem k oslabení žáka
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Tělesná výchova 4. ročník

(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením v rozporu s jeho oslabením
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví

chová se bezpečně v prostředí sportovišť, přírody, 
silničního provozu

zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály 
a symboly

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

sám aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu

význam pohybu pro zdraví; zdravotně zaměřené 
činnosti – správné držení těla, průpravná, koordinační, 
kompenzační, relaxační, psychomotorická, dechová a 
jiná zdravotně zaměřená cvičení

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

uplatňuje pravidla hygieny hygiena při TV; bezpečnost při pohybových činnostech 
v různém prostředí, první pomoc při úrazech v 
podmínkách TV
pohybové hry
základy gymnastiky - průpravná cvičení, jednoduchá 
akrobatická cvičení, cvičení s náčiním a na nářadí
základy atletiky - průpravné atletické činnosti, běhy – 
rychlostní běh na krátké vzdálenosti, motivovaný 
vytrvalostní běh (podle schopností žáků), skok do 
dálky
základy sportovních her - průpravné hry, manipulace s 
míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající 
velikosti a hmotnosti
herní činnosti jednotlivce a skupiny
hry se zjednodušenými pravidly
turistika a pobyt v přírodě - chování v přírodě, ochrana 
přírody, chůze v terénu
plavání - rozšiřování plaveckých stylů (kurz)
pobyt v zimní přírodě - bruslení (základy pohybu na 
bruslích), hry na sněhu a na ledě, základní techniky 
pohybu a bezpečnosti při jízdě na bruslích (kurz)
organizace při TV − základní organizační činnosti

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

zvládá v souladu s individ. předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře či soutěži

měření výkonů – pásmo, stopky
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Tělesná výchova 4. ročník

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti
TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti

dle svých dispozic absolvuje plavecký výcvik plavecký výcvik – osnovy plavecké školy

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývajících z 
role hráče

zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály 
a symboly

   

Tělesná výchova 5. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním 
oslabením v optimálním počtu opakování

kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje 
techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů 
učitele

nácvik techniky cvičení podle pokynů učitele

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou 
v rozporu s jeho oslabením

vhodné a nevhodné činnosti vzhledem k oslabení žáka

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti

podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu a 
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti

rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a 
koordinačních schopností

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka měření a posuzování pohybových dovedností – 
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základní pohybové testy, měření výkonůčinnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti informace o pohybových činnostech
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na 
úrovni třídy

měření a posuzování pohybových dovedností – 
základní pohybové testy, měření výkonů

rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a 
koordinačních schopností
gymnastika - průpravná cvičení, jednoduchá 
akrobatická cvičení, cvičení s náčiním a na nářadí, 
rytmická a kondiční cvičení, vyjádření rytmu pohybem, 
sladění jednoduchého pohybu s hudbou, jednoduché 
tanečky
atletika - průpravné atletické činnosti, běhy – 
rychlostní běh na krátké vzdálenosti, motivovaný 
vytrvalostní běh (podle schopností žáků), skok do 
dálky, hod míčkem
sportovní hry
turistika a pobyt v přírodě - chování v přírodě, ochrana 
přírody, chůze v terénu

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

zvládá pohybové dovednosti a aplikuje je v činnostech

další pohybové činnosti a netradiční sporty - podle 
podmínek školy a zájmu žáků

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti a 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

měření a posuzování pohybových dovedností – 
základní pohybové testy, měření výkonů

práce se sportovními webovými stránkamiTV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

orientuje se v informačních zdrojích sportovního 
charakteru informace o pohybových činnostech

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

rozumí základnímu sportovnímu názvosloví komunikace v TV − základní odborná tělocvičná 
terminologie osvojovaných činností, smluvené povely 
a signály, pravidla zjednodušených osvojovaných 
pohybových činností – her, soutěží
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rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývajících z 
role hráče

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví

jedná v duchu fair-play

zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály 
a symboly

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Respektujeme individuální odlišnosti, dbáme na podporu a pomoc druhým.

   

Tělesná výchova 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a 
s konkrétním účelem

turistika - chůze v terénu, orientace na mapě

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly

Rozcvička a protažení

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší

hygiena a bezpečnost při sportu v nestandartním 
prostředí

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

atletika - 50m, štafeta, výška, 600m
turistika - chůze v terénu, orientace na mapě

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech cykloturistika - jízda po silnici, jízda v terénu (kurz)

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

gymnastika - akrobacie (kotouly, stoj na rukách), 
cvičení na nářadí (šplh, hrazda, švihadla), přeskoky, 
trampolínka
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TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu

komunikace - tělocvičné názvosloví, smluvené povely, 
signály, organizace prostoru

sportovní hry - košíková, kopaná, florbalTV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu družstva a dodržuje ji zásady jednání a chování v různém prostředí a 

činnostech
TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role 
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora

pravidla her a soutěží

pohybové hry - vybíjená, přehazovaná, ringoTV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, 
eviduje je a vyhodnotí gymnastika - akrobacie (kotouly, stoj na rukách), 

cvičení na nářadí (šplh, hrazda, švihadla), přeskoky, 
trampolínka

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, 
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže

sportovní hry - košíková, kopaná, florbal

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

zpracuje naměřená data a informace o pohybových 
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

atletika - 50m, štafeta, výška, 600m

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení

rozvoj vytrvalosti při korekci zdravotních oslabení

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení

pravidelnost speciálních vyrovnávacích cvičení

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení

vynechání kontraindikačních činností

   

Tělesná výchova 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a 

turistika - chůze v terénu, orientace na mapě
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zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem s konkrétním účelem
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly

Rozcvička a protažení

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší

hygiena a bezpečnost při sportu v nestandartním 
prostředí

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

atletika - 50m, štafeta, výška, 600m
turistika - chůze v terénu, orientace na mapě

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech cykloturistika - jízda po silnici, jízda v terénu (kurz)

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

gymnastika - akrobacie (kotouly, stoj na rukách), 
cvičení na nářadí (šplh, hrazda), přeskoky, švihadla, 
trampolínka
komunikace - tělocvičné názvosloví, smluvené povely, 
signály, organizace prostoru

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu zásady jednání a chování v různém prostředí a 

činnostech
TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu družstva a dodržuje ji

sportovní hry - košíková, kopaná, florbal

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role 
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora

pravidla her a soutěží

pohybové hry - vybíjená, přehazovaná, ringoTV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, 
eviduje je a vyhodnotí gymnastika - akrobacie (kotouly, stoj na rukách), 

cvičení na nářadí (šplh, hrazda), přeskoky, švihadla, 
trampolínka
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TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, 
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže

sportovní hry - košíková, kopaná, florbal

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

zpracuje naměřená data a informace o pohybových 
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

atletika - 50m, štafeta, výška, 600m

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení

rozvoj vytrvalosti při korekci zdravotních oslabení

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení

pravidelnost speciálních vyrovnávacích cvičení

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení

vynechání kontraindikačních činností

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Respektujeme individuální odlišnosti, dbáme na podporu a pomoc druhým.

   

Tělesná výchova 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a 
s konkrétním účelem

prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí

atletika - vrh koulí, 50m, 1500m, skok do výšky, 
přespolní běh
sportovní hry - odbíjená, softbal, florbal, košíková, 
fotbal
bruslení - rozvoj a doplnění základních dovedností, 
rozšiřující učivo (kurz)

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí 
vhodný rozvojový program

turistika - chůze v terénu, orientační běh
TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 

samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly

zdravotně orientovaná zdatnost - rozvoj ZOZ, kondiční 
programy, manipulace se zatížením
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zatěžovanými svaly
TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší

čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k 
opačnému pohlavní, ochrana přírody při sportu

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost

první pomoc a přesun raněného

atletika - vrh koulí, 50m, 1500m, skok do výšky, 
přespolní běh
sportovní hry - odbíjená, softbal, florbal, košíková, 
fotbal

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

turistika - chůze v terénu, orientační běh
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

gymnastika - akrobacie (stoje, přemet), cvičení na 
nářadí (hrazda, kruhy, kladina), akrobacie (stoj na 
rukou, přemet stranou), přeskoky (odbočka, skrčka, 
roznožka), cvičení na nářadí (hrazda, kruhy, kladina), 
aerobik, tance
komunikace v TV - signály, gesta, rozhodování
pravidla osvojených her

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu organizace prostoru a pohyb. činností

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské 
myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, 
respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu

čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k 
opačnému pohlavní, ochrana přírody při sportu

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu družstva a dodržuje ji

sportovní hry - odbíjená, softbal, florbal, košíková, 
fotbal

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role 
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora

sportovní hry - odbíjená, softbal, florbal, košíková, 
fotbal

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, gymnastika - akrobacie (stoje, přemet), cvičení na 
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nářadí (hrazda, kruhy, kladina), akrobacie (stoj na 
rukou, přemet stranou), přeskoky (odbočka, skrčka, 
roznožka), cvičení na nářadí (hrazda, kruhy, kladina), 
aerobik, tance

výkony, eviduje je a vyhodnotí eviduje je a vyhodnotí

organizace školního turnaje
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, 
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže

organizace školního turnaje

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

zpracuje naměřená data a informace o pohybových 
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

měření výkonu a posuzování pohybových dovedností

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení

rozvoj vytrvalosti při korekci zdravotních oslabení

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení

pravidelnost speciálních vyrovnávacích cvičení

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení

vynechání kontraindikačních činností

   

Tělesná výchova 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a 
s konkrétním účelem

prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí

atletika - vrh koulí, 50m, 1500m, skok do výšky, 
přespolní běh
sportovní hry - odbíjená, softbal, florbal, košíková, 
fotbal
bruslení - rozvoj a doplnění základních dovedností, 
rozšiřující učivo (kurz)

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí 
vhodný rozvojový program

turistika - chůze v terénu, orientační běh
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TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly

samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly

zdravotně orientovaná zdatnost - rozvoj ZOZ, kondiční 
programy, manipulace se zatížením

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší

čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k 
opačnému pohlavní, ochrana přírody při sportu

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost

první pomoc a přesun raněného

atletika - vrh koulí, 50m, 1500m, skok do výšky, 
přespolní běh
sportovní hry - odbíjená, softbal, florbal, košíková, 
fotbal

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech

turistika - chůze v terénu, orientační běh
TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

gymnastika - akrobacie (stoje, přemet), cvičení na 
nářadí (hrazda, kruhy, kladina), akrobacie (stoj na 
rukou, přemet stranou), přeskoky (odbočka, skrčka, 
roznožka), cvičení na nářadí (hrazda, kruhy, kladina), 
aerobik, tance
komunikace v TV - signály, gesta, rozhodování
pravidla osvojených her

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu

užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu organizace prostoru a pohyb. činností

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské 
myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, 
respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu

čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k 
opačnému pohlavní, ochrana přírody při sportu

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu družstva a dodržuje ji

sportovní hry - odbíjená, softbal, florbal, košíková, 
fotbal

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role 
hráče, rozhodčího, diváka, organizátora

sportovní hry - odbíjená, softbal, florbal, košíková, 
fotbal
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organizátora
gymnastika - akrobacie (stoje, přemet), cvičení na 
nářadí (hrazda, kruhy, kladina), akrobacie (stoj na 
rukou, přemet stranou), přeskoky (odbočka, skrčka, 
roznožka), cvičení na nářadí (hrazda, kruhy, kladina), 
aerobik, tance

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, 
eviduje je a vyhodnotí

organizace školního turnaje
TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, 
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže

organizace školního turnaje

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

zpracuje naměřená data a informace o pohybových 
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

měření výkonu a posuzování pohybových dovedností

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení

uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení

rozvoj vytrvalosti při korekci zdravotních oslabení

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení

zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení

pravidelnost speciálních vyrovnávacích cvičení

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení

vynechání kontraindikačních činností

    

5.18 Výchova ke zdraví 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
  Povinný Povinný Povinný   
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Název předmětu Výchova ke zdraví
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Předmět výchova ke zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a 

aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit jejich chování a postoje ke zdravému způsobu 
života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví a ochranu životního prostředí.

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

Obsahové vymezení
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví vymezeného v RVP ZV.
Časové vymezení
Výuka probíhá v 6. - 8. ročníku jednou týdně 1 hodinu.
Organizační vymezení
Využívá metod a forem práce založených na žákovské spolupráci v širší či užší skupině, na prezentaci 
zadaných témat a na vlastním zpracování a předvedení problémových okruhů, jež vedou k upevnění 
správného náhledu na život. Hodnocení žáka je zaměřeno na schopnost spolupráce v týmu, na řešení 
modelových situací, na schopnost pracovat s informacemi.  Žáci si osvojují kultivované a odpovědné 
chování, rozhodování a komunikaci v situacích souvisejících se zdravým stylem života, partnerskými vztahy i 
rodinným životem. 

Integrace předmětů • Výchova ke zdraví
Kompetence k učení:

• předkládáme žákům dostatek informačních zdrojů s tématikou ochrany a podpory zdraví a vede je 
k jejich využívání v praktickém životě

• s problematikou zdraví žáky seznamujeme ve vzájemných vztazích a souvislostech prostřednictvím 
aktivizujících metod žáky vedeme k celoživotní potřebě pečovat o své zdraví a soustavně ho chránit

Kompetence k řešení problémů:
• promyšlenými postupy žáky aktivizujeme k uvažování o problému a jeho možném řešení (dialog, 

diskuse, kooperace, brainstorming, kritické myšlení, učení ze zkušenosti)
• předkládáme žákům náměty k samostatnému uvažování a řešení problémů v souvislosti s ochranou 

tělesného, duševního a sociálního zdraví
• vedeme žáky ke kritickému posuzování textů a mediálních sdělení a k obhajobě vlastních nebo 

týmových názorů

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

Kompetence komunikativní:
• vytváříme pro žáky příležitosti k formulování a obhajování vlastních myšlenky a názorů na 
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problematiku zdraví

• vytváříme žákům podmínky pro uplatňování osvojených modelů komunikativních dovedností při 
kooperaci s vrstevníky, při řešení problémových a krizových situací, při kontaktu s poradenskými 
centry

• uplatňujeme ve výuce efektivní strategie k osvojení specifických dovedností komunikační obrany 
proti agresi a manipulaci

• učíme uplatňovat osvojené modely komunikativních dovedností při kooperaci s vrstevníky 
(srozumitelně a kulturně komunikovat ve skupině, aktivně naslouchat, nalézat společná řešení, 
hledat kompromis) a okolím

• učíme řešit modelové problémové a krizové situace (asertivní komunikace, dovednost komunikační 
obrany proti bezohlednosti, agresi a manipulaci).

Kompetence sociální a personální:
• prostřednictvím základních komunikačních dovedností pomáháme žákům hledat cestu založenou 

na dobrých mezilidských vztazích a vytváří příležitosti k rozvíjení pozitivních interakčních 
vztahových dovedností pro život (aktivní naslouchání, vedení dialogu, obhajování stanovisek, 
vyjednávání, komunikování v týmu, podřízení se, vedení aj.)

• prostřednictvím efektivních strategií rozvíjíme u žáků specifické dovednosti komunikační obrany 
proti manipulaci a agresi (odmítání, řešení konfliktů a rizikových situací, vyjednávání aj.)

• pomocí aktivizujících výukových metod vytváříme žákům předpoklady osvojit si dovednosti 
potřebné pro řešení problémů a rozhodování se z hlediska různých sociálních rolí (diskusní, situační 
a didaktické hry aj.)

• nabízíme žákům dostatek příležitostí využívat informační a komunikační prostředky k zapojení se 
do diskusí o ochraně a podpoře zdraví

• v zájmu podpory a ochrany zdraví vedeme žáky k odpovědnému chování vůči sobě i ostatním
Kompetence občanské:

• vytváříme žákům příležitosti zapojit se v rámci školy a zájmových aktivit do činností souvisejících s 
ochranou a podporou zdraví (aktivní účast na projektech, při sportovních aktivitách, akcích obce 
aj.)

Kompetence pracovní:
• praktickými výukovými metodami umožňujeme žákům propojovat osvojené poznatky a dovednosti 
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z oblasti ochrany a podpory zdraví s praktickými činnostmi ve škole i mimo ni (sportovní soutěže, 
škola v přírodě, lyžařské kurzy aj.)

Kompetence digitální:
• využívá běžně používaná digitální zařízení při učení, samostatně rozhoduje, které technologie pro 

jakou činnost či řešený problém použít
• získává, vyhledává, sdílí data, informace a digitální obsah
• digitální technologie umí využít ke zjednodušení a zkvalitnění práce v hodině i při domácí přípravě
• zná netiketu a řídí se jí

Způsob hodnocení žáků Metody a kritéria hodnocení jsou jednotné. Učivo je vymezeno ŠVP. Celkovou známku tvoří vážený 
aritmetický průměr všech dílčích známek z předmětu. Známky mají váhu dle uvážení vyučujícího (rozsah 0,2 
– 1,0) a odrážejí míru zvládnutí výstupů na základě požadovaného učiva v rámci individuálních možností 
dítěte. Do celkové klasifikace je zahrnuto ověřování získaných znalostí a dovedností. Může být zahrnuta 
také aktivita, plnění domácích úkolů, způsob vedení sešitu, popř. další kritéria, se kterými vyučující seznámí 
žáky na začátku školního roku.

   

Výchova ke zdraví 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě

respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i 
jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v komunitě

vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, 
partnerské vztahy, manželství a rodičovství

vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, 
škola, vrstevnická skupina, obec, spolek

VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví

vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a 
uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu 
sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví

mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – 
respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru 
druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, 
aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní 
komunikace a kooperace v různých situacích, dopad 
vlastního jednání a chování

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 

projevuje odpovědné chování v rizikových situacích 
silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím 
ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby 

dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – 
bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při 
různých činnostech, bezpečnost v dopravě, rizika 
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Výchova ke zdraví 6. ročník

bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc

poskytne adekvátní první pomoc silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky 
silničního provozu včetně zvládání agresivity, postup v 
případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění 
bezpečnosti)

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi

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

skryté formy a stupně individuálního násilí a 
zneužívání, sexuální kriminalita – šikana a jiné projevy 
násilí; formy sexuálního zneužívání dětí; kriminalita 
mládeže; komunikace se službami odborné pomoci

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Klademe důraz na empatii, podporu a pomoc druhým.

   

Výchova ke zdraví 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví

respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně 
reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví

dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a 
společenské změny

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce

projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu 
dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; 
dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v 
rámci školy a obce

psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení 
a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech

bezpečné chování a komunikace – komunikace s 
vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v 
rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a 
vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích 
ohrožení

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v 
modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí

ochrana člověka za mimořádných událostí – klasifikace 
mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby 
varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, 
evakuace, činnost po mimořádné události, prevence 
vzniku mimořádných událostí
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Výchova ke zdraví 7. ročník

cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a 
zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů 
a postupných kroků k jejich dosažení; zaujímání 
hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro 
řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a 
prosociální chování

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi

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

manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, 
působení sekt

   

Výchova ke zdraví 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování

respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, 
etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; chápe 
význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného 
sexuálního chování

sexuální dospívání a reprodukční zdraví – zdraví 
reprodukční soustavy, sexualita jako součást 
formování osobnosti, zdrženlivost, předčasná sexuální 
zkušenost, promiskuita; problémy těhotenství a 
rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity
výživa a zdraví – zásady zdravého stravování, pitný 
režim, vliv životních podmínek a způsobu stravování 
na zdraví; poruchy příjmu potravy
tělesná a duševní hygiena, denní režim – zásady 
osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, denní 
režim, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, 
význam pohybu pro zdraví, pohybový režim

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví

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

celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky 
zdraví a jejich interakce, základní lidské potřeby a 
jejich hierarchie

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví

posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a 
vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní 
podpory zdraví

vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita 
ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota
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Výchova ke zdraví 8. ročník

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví

usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní 
podporu zdraví

tělesná a duševní hygiena, denní režim – zásady 
osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, denní 
režim, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, 
význam pohybu pro zdraví, pohybový režim

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí

vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o 
něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí dává 
do souvislostí složení stravy a způsob stravování s 
rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností 
uplatňuje zdravé stravovací návyky uvádí do souvislostí 
zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační a 
regenerační techniky překonávání únavy, stresových 
reakcí a posilování duševní odolnosti

ochrana před přenosnými chorobami – základní cesty 
přenosu nákaz a jejich prevence, nákazy respirační, 
přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné krví a 
sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a 
stykem se zvířaty

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, 
chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, 
civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním 
problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou 
pomoc

ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a 
před úrazy – prevence kardiovaskulárních a 
metabolických onemocnění; preventivní a léčebná 
péče; odpovědné chování v situacích úrazu a život 
ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na 
pracovišti, v dopravě), základy první pomoci

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím

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

mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – 
respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru 
druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, 
aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní 
komunikace a kooperace v různých situacích, dopad 
vlastního jednání a chování

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 

dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s 
rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností 

podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, 
působení na změnu kvality prostředí a chování 
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Výchova ke zdraví 8. ročník

svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky uplatňuje zdravé stravovací
návyky

jedince, odpovědnost jedince za zdraví, podpora 
zdravého životního stylu, programy podpory zdraví

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými 
jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc sobě nebo druhým

uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika 
spojená se zneužíváním návykových látek a životní 
perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené 
sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se 
sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě 
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým

autodestruktivní závislosti – psychická onemocnění, 
násilí namířené proti sobě samému, rizikové chování 
(alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné 
látky a předměty, nebezpečný internet), násilné 
chování, těžké životní situace a jejich zvládání, trestná 
činnost, dopink ve sportu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Učíme účinným relaxačním technikám.

    

5.19 Pracovní činnosti 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 1 1 1 1 2 1 1 10
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Pracovní činnosti
Oblast Člověk a svět práce
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět pracovní činnosti vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých 

oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Vychází z konkrétních 
životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou. Je založen na 
tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.

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

Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce v rámci RVP ZV.
Časové vymezení
Vyučovací předmět Pracovní činnosti je povinný předmět, který se vyučuje ve všech ročnících. Na 1. stupni 
a v 6., 8. a 9. ročníku je časová dotace 1 hodina týdně. 7. ročník má každý týden dvouhodinový blok. Na 2. 
stupni Pracovní činnosti organizujeme střídavě jako dvouhodinové celky jednou za 14 dní.
Organizační vymezení
Výuka je realizována v plně vybavených prostorách školní kuchyňky, pracovních dílen, školních pozemcích 
nebo kmenových třídách. Nejčastější používané metody a formy práce jsou založeny na žákovské 
spolupráci v rámci mini týmů, kdy žáci mohou prokázat schopnost týmové spolupráce. Při hodnocení je 
přihlíženo k aktivitě a míře zapojení žáků při vykonávání různých úkolů. Pracovní činnosti jsou členěny do 
několika tematických okruhů. Žáci jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při 
práci a poskytnutí první pomoci při úrazu. 

Integrace předmětů • Člověk a svět práce
Kompetence k učení:

• učíme trpělivosti, povzbuzujeme
• pomáháme poznávat smysl a cíl učení, výhody pořizování náčrtu při nejrůznějších činnostech
• učíme posoudit vlastní pokrok, naplánovat si, jakým způsobem svoji práci zdokonalit, kriticky 

zhodnotit výsledky své práce a diskutovat o nich
Kompetence k řešení problémů:

• učíme aplikovat řešení při obdobných zadáních a hledat nové způsoby využití dovedností při práci
• vedeme k vytrvalému hledání konečného řešení problému, nenechat se odradit případným 

nezdarem
• učíme promýšlet pracovní postupy praktických cvičení

Kompetence komunikativní:
• vyžadujeme užívání správných technologických postupů
• klademe důraz na užívání správného technického názvosloví
• učíme využívat informační zdroje k získání nových poznatků

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

Kompetence sociální a personální:
• učíme spolupracovat ve dvojici a v malé skupině
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Název předmětu Pracovní činnosti
• učíme spolupracovat při řešení problémů, v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ní požádat
• učíme respektovat názor jiných, přispívat k diskuzi a věcně argumentovat
• učíme ovládat a řídit svoji práci a chování tak, aby bylo dosaženo pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Kompetence občanské:
• vyžadujeme respekt pravidel při práci
• učíme přivolat pomoc při zranění, poskytnout dle svých možností účinnou pomoc, chovat se 

zodpovědně v krizových situacích
• upozorňujeme na základní ekologické souvislosti, učíme respektovat požadavky na kvalitní životní 

prostředí
• vedeme k ochraně a oceňování našich kulturních tradic a historického dědictví
• podporujeme projevy pozitivního postoje k uměleckým dílům

Kompetence pracovní:
• klademe důraz na dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci, bezpečné a účinné 

používání nástrojů, vybavení a materiálů
• vyžadujeme provádění práce v co nejlepší kvalitě
• důsledně vyžadujeme dodržování technologických postupů a pravidel, plnění povinností, dbát na 

ochranu svého zdraví a zdraví druhých
• učíme dbát na ochranu životního prostředí
• umožňujeme využívat znalosti a dovednosti v běžné praxi

Kompetence digitální:
• využívá běžně používaná digitální zařízení při učení, samostatně rozhoduje, které technologie pro 

jakou činnost či řešený problém použít
• získává, vyhledává, sdílí data, informace a digitální obsah
• digitální technologie umí využít ke zjednodušení a zkvalitnění práce v hodině i při domácí přípravě
• zná netiketu a řídí se jí

Způsob hodnocení žáků Metody a kritéria hodnocení jsou jednotné. Učivo je vymezeno ŠVP. Celkovou známku tvoří vážený 
aritmetický průměr všech dílčích známek z předmětu. Známky mají váhu dle uvážení vyučujícího (rozsah 0,2 
– 1,0) a odrážejí míru zvládnutí výstupů na základě požadovaného učiva v rámci individuálních možností 
dítěte. Talent lze nahradit pílí a celkovým přístupem k danému předmětu.
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Pracovní činnosti 1. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
vlastnosti materiálu a jeho užití − přírodniny, 
modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce
pracovní pomůcky a nástroje − funkce a využití

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů

lidové zvyky, tradice, řemesla
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu a předlohy jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 

práce
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi

sestavování modelů stavebnice

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí 
výsledky pozorování

základní podmínky pro pěstování rostlin −půda a její 
zpracování; výživa rostlin; osivo
pěstování rostlin − ze semen v místnostiČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pečuje o nenáročné rostliny
zásady bezpečné práce s rostlinami

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování připraví tabuli pro jednoduché stolování základní vybavení kuchyně
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování chová se vhodně při stolování stolování − jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování
   

Pracovní činnosti 2. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
vlastnosti materiálu a jeho užití − přírodniny, 
modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.
lidové zvyky, tradice, řemesla

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů

základy šití, navlékání jehly
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu a předlohy jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 

práce
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy zdokonaluje se v elementárních dovednostech (stříhání, 

stříhání do pravého úhlu, protistřihy, ohýbání, 
stříhání, stříhání do pravého úhlu, protistřihy, ohýbání, 
spojování, lepení
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Pracovní činnosti 2. ročník

spojování, lepení)
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy určí základní vlastnosti materiálů (tvrdost, barvu, tvar…) základy šití, navlékání jehly

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce; uklízí, dbá na přesnost

sestavování modelů stavebnice
základní podmínky pro pěstování rostlin − půda a její 
zpracování; výživa rostlin; osivo

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

provádí pozorování přírody, zaznamenává a hodnotí 
výsledky pozorování

zásady bezpečné práce s rostlinami
pěstování rostlin − ze semen v místnostiČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pečuje o nenáročné rostliny
pěstování pokojových rostlin – podmínky pro 
pěstování

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování připraví jednoduchou tabuli pro stolování, dodržuje 
zásady stolování

stolování − jednoduchá úprava stolu, pravidla 
správného stolování

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování dodržuje zásady společenského chování při společném 
stravování (návyky, úklid, …)

stolování − jednoduchá úprava stolu, pravidla 
správného stolování

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování uklízí a myje pomůcky a pracoviště po činnostech základní vybavení kuchyně
   

Pracovní činnosti 3. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
vlastnosti materiálu a jeho užití − přírodniny, 
modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

ovládá základní postupy při práci s tradičním i 
netradičním materiálem

lidové zvyky, tradice, řemesla
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

ovládá jednoduché pracovní postupy jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy připraví si pracovní místo, vybere vhodný materiál, 
pomůcky a nástroje

pracovní pomůcky a nástroje − funkce a využití

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

udržuje pořádek a čistotu pracovního místa pracovní pomůcky a nástroje − funkce a využití

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

dodržuje zásady bezpečnosti práce a hygieny jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce
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Pracovní činnosti 3. ročník

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi

provádí přiměřené základní praktické činnosti s 
drobným materiálem, papírem, kartónem, jednoduché 
práce montážní a demontážní se stavebnicemi

sestavování modelů stavebnice

základní podmínky pro pěstování rostlin − půda a její 
zpracování; výživa rostlin; osivo
pěstování rostlin − ze semen v místnosti, na zahradě 
(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, pokusy a 
pozorování

zásady bezpečné práce s rostlinami
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pečuje o nenáročné rostliny pěstování pokojových rostlin – podmínky pro 

pěstování
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování připraví jednoduchou tabuli pro stolování stolování − jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování chová se vhodně při stolování stolování − jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování uklízí a myje pomůcky a pracoviště po činnostech základní vybavení kuchyně

   

Pracovní činnosti 4. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
lidové zvyky, tradice, řemesla – užití některých 
jednoduchých technik, zpracování vybraných 
materiálů

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu

vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy 
na základě své představivosti různé výrobky z daného 
materiálu

jednoduché pracovní operace a postupy
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem 
prvky lidových tradic

lidové zvyky, tradice, řemesla – užití některých 
jednoduchých technik, zpracování vybraných 
materiálů

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu

pracovní pomůcky a nástroje − funkce a využití

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při 
úrazu

seznámení s dílnou a nářadím

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž stavebnice - plošné, prostorové, konstrukční návod, 
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Pracovní činnosti 4. ročník

jednoduchou montáž a demontáž a demontáž předloha, náčrt
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu

pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého 
náčrtu

sestavování modelů

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při úrazu

seznámení s dílnou a nářadím

základní podmínky pro pěstování rostlin − půda a její 
zpracování; výživa rostlin; osivo

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně 
vede pěstitelské pokusy a pozorování

pěstování rostlin − ze semen v místnosti, na zahradě 
(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné 
rostliny

pěstování pokojových rostlin – podmínky pro 
pěstování zásady bezpečné práce s rostlinami

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní

volí podle druhu pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje a náčiní

rostliny jedovaté, způsobující alergii, rostliny jako 
drogy

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu

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

rostliny jedovaté, způsobující alergii, rostliny jako 
drogy

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně orientuje se v základním vybavení kuchyně základní vybavení kuchyně
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm připraví samostatně jednoduchý pokrm potraviny − výběr, nákup a skladování potravin
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

dodržuje pravidla správného stolování a společenského 
chování

stolování − úprava stolu, pravidla správného stolování

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje 
základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první 
pomoc i při úrazu v kuchyni

bezpečná obsluha spotřebičů – základní technika v 
kuchyni

   

Pracovní činnosti 5. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné 
rostliny

pěstování pokojových rostlin – podmínky pro 
pěstování

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní

volí podle druhu pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje a náčiní

pěstování rostlin − ze semen v místnosti, na zahradě 
(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu

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

zásady bezpečné práce s rostlinami
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Pracovní činnosti 5. ročník

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu

rostliny jedovaté, způsobující alergii, rostliny jako 
drogy

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně 
vede pěstitelské pokusy a pozorování

základní podmínky pro pěstování rostlin −půda a její 
zpracování; výživa rostlin; osivo

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu

vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy 
na základě své představivosti různé výrobky z daného 
materiálu

jednoduché pracovní operace a postupy

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem 
prvky lidových tradic

lidové zvyky, tradice, řemesla – užití některých 
jednoduchých technik, zpracování vybraných 
materiálů

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu

pracovní pomůcky a nástroje − funkce a využití

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při 
úrazu

seznámení s dílnou a nářadím

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž 
a demontáž

stavebnice - plošné, prostorové, konstrukční

sestavování modelůČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu

pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého 
náčrtu návod, předloha, náčrt

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při úrazu

pracovní pomůcky a nástroje − funkce a využití

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně orientuje se v základním vybavení kuchyně základní vybavení kuchyně
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm připraví samostatně jednoduchý pokrm potraviny − výběr, nákup a skladování potravin
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

dodržuje pravidla správného stolování a společenského 
chování

stolování − úprava stolu, pravidla správného stolování

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje 
základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první 
pomoc i při úrazu v kuchyni

bezpečná obsluha spotřebičů – základní technika v 
kuchyni

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Klademe důraz na smysluplné trávení volného času.
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Pracovní činnosti 6. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

ovládá jednoduché pracovní operace a postupy a 
dodržuje technologickou kázeň

měření a rýsování, čtení jednoduchého technického 
výkresu, spojování, lepení, povrchová úprava

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

zvládá základní dovednosti v práci s technickým 
materiálem

řezání, stříhání, pilování

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

zná funkci a užití jednoduchých pracovních nástrojů řezání, stříhání, pilování

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 
úrazu

dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci BOZP, první pomoc při úrazech způsobených prací s 
nástroji

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce BOZP, první pomoc při úrazech způsobených prací s 
nástroji

práce na pozemku v závislosti na ročním obdobíČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty

nese zodpovědnost za výsledek své práce
úklid okolí školy

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

ovládá jednoduché pracovní postupy při základních 
činnostech v domácnosti a orientuje se v jednoduchých 
návodech k obsluze běžných dom. spotřebičů

elektronika v domácnosti, bezpečnost v domácnosti

ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou 
domácí údržbu

správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a 
zařízením včetně údržby, jednoduchou údržbu provádí

domácí spotřebiče a jejich údržba

ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla základy první pomoci

ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční 
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, 
stabilitu aj.

navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky práce se stavebnicí – Merkur, Lego atd.

ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu 
jednoduchých předmětů a zařízení

montáž a demontáž jednoduchých zařízení údržba, montáž, demontáž - prodejní stánky na 
Vánoční jarmark
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ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 
jednoduchého programu daný model

je schopen sestavit jednoduchý výrobek podle návodu, 
náčrtu

práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem; 
nákres, výkres

ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky; 
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při 
provozu digitální techniky

ovládá základní funkce digitální techniky základní funkce digitální techniky - PC, mobilní telefon, 
fotoaparát

ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně jednotlivá digitální 
zařízení

propojuje vzájemně jednoduchá digitální zařízení propojování digitálních zařízení mezi sebou - párování 
- USB, fotoaparát, mobilní telefon, SD karta

   

Pracovní činnosti 7. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich vlastnosti různé materiály - vlastnosti, užití v praxi

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku

pracuje s jednoduchou technickou dokumentací čtení jednoduché technické dokumentace

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

ovládá jednoduché pracovní operace a postupy jednoduché pracovní operace a postupy

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

zvládá základní dovednosti v práci s technickým 
materiálem

měření a rýsování, řezání, stříhání, pilování, spojování, 
lepení, povrchová úprava

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem 
materiálu

měření a rýsování, řezání, stříhání, pilování, spojování, 
lepení, povrchová úprava

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

zná funkci a užití jednoduchých pracovních nástrojů jednoduché pracovní operace a postupy

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost nese zodpovědnost za výsledek své práce BOZP, první pomoc při úrazech způsobených prací s 
nástroji

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 
úrazu

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce BOZP, první pomoc při úrazech způsobených prací s 
nástroji
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Pracovní činnosti 7. ročník

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty
ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných 
rostlin

práce na pozemku v závislosti na ročním, období, úklid 
okolí školy, okrasná, užitková a školní zahrada

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu

údržba a drobné opravy nářadí

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu pěstuje a využívá květiny pro výzdobu květiny v bytě
ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty

prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad 
bezpečného kontaktu s nimi

chov psa, kočky a jiného drobného zvířectva

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví

provádí jednoduché operace platebního styku rodinný rozpočet, rodinné účetnictví, platební styk - 
hotovostní a bezhotovostní

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů

ovládá jednoduché pracovní postupy při základních 
činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k 
obsluze běžných spotřebičů používaných v domácnosti

práce s textilem, šití, vyšívání, základní opravy oděvů – 
knoflík, záplata

obsluha kuchyňských spotřebičůČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně 
obsluhuje spotřebiče BOZP, první pomoc při úrazech způsobených prací v 

kuchyni
ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti

dodržuje základní principy stolování a obsluhy u stolu stolování

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy

připraví jednoduché pokrmy podle daných postupů v 
souladu se zásadami zdravé výživy

příprava jednoduchého pokrmu, zdravá výživa

ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou 
domácí údržbu

správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a 
zařízením, provádí drobnou domácí údržbu

čištění a úklid kuchyně, údržba pracovní plochy, BOZP, 
první pomoc při úrazu elektrickým proudem

ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou 
domácí údržbu

používá vhodné prostředky při práci v domácnosti čištění a úklid kuchyně, údržba pracovní plochy, BOZP, 
první pomoc při úrazu elektrickým proudem

ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné 
pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro 
konání konkrétních pozorování, měření a experimentů

vybere vhodné pracovní pomůcky a přístroje pro 
realizaci experimentů

základní laboratorní postupy a metody, základní 
laboratorní přístroje, zařízení a pomůcky
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ČSP-9-6-02 zpracuje protokol o cíli, průběhu a 
výsledcích své experimentální práce a zformuluje v 
něm závěry, k nimž dospěl

zpracuje protokol o experimentu zpracování protokolu - průběh, výsledky, cíl 
experimentu

ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních 
zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe 
pomohou provést danou experimentální práci

vyhledá podklady pro experimentální práci vyhledání podkladů k experimentální práci (využití 
různých zdrojů)

ČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné práce a 
ochrany životního prostředí při experimentální práci

dodržuje pravidla bezpečnosti při laboratorní práci bezpečnost práce, BOZP při laboratorních činnostech

ČSP-9-6-05 poskytne první pomoc při úrazu v 
laboratoři

pravidla BOZP při práci v laboratoři, první pomoc první pomoc při úrazech způsobených laboratorní 
činností

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Přispíváme k ochraně životního prostředí.

   

Pracovní činnosti 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí

orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí trh práce - povolání, pracoviště, požadavky 
kvalifikační, zdravotní a osobnostní
volba profesní orientace - sebepoznávání, osobní cíle a 
zájmy, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení
využívání inf. a poradenských služeb

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy

posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného 
vzdělávání

práce na PC, využití internetu, exkurze
ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 
jednoduchého programu daný model

sestaví podle návodu daný model montáž a demontáž jednoduchého zařízení

ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu 
jednoduchých předmětů a zařízení

ovládá montáž a demontáž jednoduchého zařízení; 
provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení

montáž a demontáž jednoduchého zařízení

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 
úrazu
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 

dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a 
bezpečnostní předpisy, poskytne první pomoc při úrazu

bezpečnost práce
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práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich vlastnosti zpracování různých druhů materiálů

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku finální výrobek
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

správně vybírá a používá vhodné pracovní nástroje a 
pomůcky

nástroje a pomůcky - výběr a využití

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem 
zpracovávaného materiálu

zpracování různých druhů materiálů

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných 
rostlin

práce v okolí školy – úklid a údržba, pěstování 
okrasných rostlin

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu

ochranné pomůcky

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu pěstuje a využívá květiny pro výzdobu práce v okolí školy – úklid a údržba, pěstování 
okrasných rostlin

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty

prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad 
bezpečného kontaktu s nimi

drobné zvířectvo - chov, bezpečné zacházení

ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální 
technikou a poskytne první pomoc při úrazu

dodržuje pravidla hygieny při práci s dig. technikou zásady hygieny a bezpečnosti při práci s digitální 
technikou, první pomoc při úrazech

ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským způsobem s 
mobilními technologiemi – cestování, obchod, 
vzdělávání, zábava

pracuje uživatelským způsobem s mobilními 
technologiemi

využití mobilních technologií v praxi - nakupování přes 
e-shopy, různé aplikace využitelné pro cestování a 
zábavu

ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před 
poškozením

ošetřuje digitální techniku správným způsobem bezpečné a správné zacházení s digitální technikou, 
zásady správného ošetřování

   

Pracovní činnosti 9. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech zná pracovní činnosti vybraných profesí a má přehled o možnosti vzdělávání - náplň učebních a studijních 
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vybraných profesí učebních oborech a středních školách oborů, přijímací řízení, zákony a vyhlášky o přijímacím 
řízení na SŠ

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání

volba profesní orientace - informace pro volbu 
povolání, zaměstnání - pracovní příležitosti, problémy 
nezaměstnanosti, práva a povinnosti zaměstnanců a 
zaměstnavatelů, podnikání
práce s informacemi, získávání inf., poradenské službyČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 

prezentace své osoby při vstupu na trh práce

využívá profesní informace a poradenské služby pro 
výběr vhodného dalšího vzdělávání a pro prezentaci své 
osoby při vstupu na trh práce

způsoby hledání zaměstnání, pohovor a životopis, 
práce na PC, využití internetu, exkurze

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 
úrazu

dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a 
bezpečnostní předpisy, poskytne první pomoc při úrazu

organizace a bezpečnost práce

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň

pracuje s různými druhy materiálů a zná jejich vlastnosti zpracování různých druhů materiálů

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí

používá vhodné pracovní nástroje a pomůcky, provádí 
jejich údržbu

nástroje a pomůcky - výběr, využití a údržba

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku 
organizuje svoji pracovní činnost

finální výrobek

ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem

dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a 
předpisy, poskytne první pomoc při úrazu elektrickým 
proudem nebo chemikálií

BOZP, první pomoc při úrazu elektrickým proudem

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

samostatně používá vhodné nářadí při práci nástroje a pomůcky - výběr, využití a údržba

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

udržuje čistotu a pořádek na pozemku školy i v jejím 
okolí

práce v okolí školy – úklid a údržba

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu

bezpečně zachází s pracovním nářadím a provádí jejich 
údržbu

nástroje a pomůcky - výběr, využití a údržba

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu aktivně se zapojuje do udržování a zvelebování 
životního prostředí v okolí školy a v obci

práce v okolí školy – úklid a údržba
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5.20 Volitelný předmět 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6
   Volitelný Volitelný Volitelný

   

Název předmětu Volitelný předmět
Oblast

Charakteristika předmětu Volitelné předměty jsou součástí ŠVP. Zařazení těchto předmětů do aktuální vzdělávací nabídky daného 
školního roku se řídí jednak zájmem žáků, jednak personálními a organizačními podmínkami 
školy.  Volitelné předměty jsou vyučovány v rámci disponibilní hodinové dotace. Jsou určeny pro žáky 7. - 9. 
ročníku, kteří si je zvolí z aktuální nabídky.  Žáci volí vždy jeden předmět, volba je závazná na celý školní rok, 
ve výjimečných případech na jedno pololetí. V případě malého zájmu o některý z nabízených předmětů je 
tento z nabídky stažen. Škola si vyhrazuje právo změnit žákovu volbu z důvodu rovnoměrného naplnění 
jednotlivých předmětů. 
 

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

5.20.1.1.1 Přírodopisný seminář 
Volitelný předmět přírodopisný seminář doplňuje vyučovací předmět přírodopis, rozšiřuje kompetence 
získané v tomto předmětu. Rozšiřuje ho o praktické dovednosti, vede žáky k aplikaci získaných poznatků k 
aktivní a samostatné práci. Obsah předmětu se může aktuálně přizpůsobovat žákům podle jejich zájmu, 
schopností a aktivity.  Časová dotace předmětu jsou 2 hodiny týdně. Předmětu se účastní žáci 7. – 9. 
ročníku. Výuka není diferencována podle pohlaví ani věku. 
  
5.20.1.1.2 Sportovní výchova 
Volitelný předmět sportovní výchova doplňuje výuku předmětu tělesná výchova. Formuje kladný vztah 
žáků k základní pohybové, rekreační a sportovní činnosti. Rozvíjí základní pohybové vlastnosti, prohlubuje 
vztah k jednotlivým sportovním disciplínám. Obsahem jsou především míčové kolektivní hry, dále technika 
atletických disciplín a další sportovní aktivity podle výběru vyučujícího a zájmu žáků. Jedná se sezónně o 
bruslení, plavání a seznámení se s novými hrami nebo pohybovými činnostmi. Program může být zaměřen 
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Název předmětu Volitelný předmět
aktuálně k přípravě žáků na sportovní soutěže.  Časová dotace předmětu jsou 2 hodiny týdně. Předmětu se 
účastní žáci 7. – 9. ročníku. Výuka není diferencována podle pohlaví ani věku. 
  
5.20.1.1.3 Výtvarná tvorba 
Volitelný předmět výtvarná tvorba umožňuje žákům umělecké osvojování světa s estetickým účinkem, 
rozvíjí jejich specifické cítění, tvořivost, výtvarné sebevyjádření, představivost, fantazii a učí žáky 
prostřednictvím praktických činností používat výtvarné dílo jako prostředek nonverbální komunikace. Žáci 
si volí výtvarné techniky dle svých preferencí vzhledem k vybavení výtvarného ateliéru.  Časová dotace 
předmětu jsou 2 hodiny týdně. Předmětu se účastní žáci 7. – 9. ročníku. Výuka není diferencována podle 
pohlaví ani věku. 
  
5.20.1.1.4 Seminář z českého jazyka 
Volitelný předmět seminář z ČJ rozšiřuje a prohlubuje znalosti předmětu Český jazyk a literatura, a navazuje 
tak na vyučování literatuře, jazyku a slohu. Jeho cílem je prohloubit a rozšířit vědomosti, dovednosti a 
schopnosti žáků, rozvíjet jejich zájem o jazyk, literaturu a kulturu. Rozvíjí kladný vztah žáků k uměleckým 
textům různého zaměření, dává prostor pro tvořivou činnost dětí. Je zaměřený především na přípravu 
k přijímacím zkouškám na střední školy, na práci s informacemi, porozumění textu a na mediální tvorbu (8. 
– 9. r.). Časová dotace předmětu je 1 hodina týdně. Předmětu se účastní žáci 8. – 9. ročníku pro které je 
zároveň povinný seminář z matematiky. Výuka není diferencována podle pohlaví ani věku.
 
5.20.1.1.5 Seminář z matematiky 
Volitelný předmět seminář z matematiky slouží kopakování a prohloubení učiva osvojeného v hodinách 
matematiky, důkladnější procvičení náročnějšího učiva, rozvoj abstraktního a logického usuzování, užití 
matematiky v reálných situacích a její aplikace pro život. Žáci jsou připravováni především na přijímací 
zkoušky (8. – 9. r.). Časová dotace předmětu je 1 hodina týdně. Předmětu se účastní žáci 8. – 9. ročníku pro 
které je zároveň povinný seminář z českého jazyka. Výuka není diferencována podle pohlaví ani věku.
  
  

Způsob hodnocení žáků Metody a kritéria hodnocení jsou jednotné. Učivo je vymezeno ŠVP. Celkovou známku tvoří vážený 
aritmetický průměr všech dílčích známek z předmětu. Známky mají váhu dle uvážení vyučujícího (rozsah 0,2 
– 1,0) a odrážejí míru zvládnutí výstupů na základě požadovaného učiva v rámci individuálních možností 
dítěte. Talent lze nahradit pílí a celkovým přístupem k danému předmětu.
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
6.1 Způsoby hodnocení 

Klasifikací  

6.2 Kritéria hodnocení 

V prvním pololetí 1. ročníku jsou žáci hodnoceni pomocí obrázkových razítek tak, aby došlo

k postupnému seznámení s pravidly hodnocení. Žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními jsou na 

žádost rodičů klasifikováni slovně. Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova 

chování. Klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo. Žáci mají možnost a dostatek času k 

naučení, procvičení

 a zažití učební látky. Tradiční ústní zkoušení u tabule postupně nahrazujeme efektivnějšími 

způsoby zjišťování vědomostí

a dovedností žáků. Významným prvkem procesu učení je práce s chybou. Žáci mají právo dělat 

chyby – chyba je příležitost naučit se to lépe. Pro každou sledovanou kompetenci, jejíž zvládnutí 

hodnotíme známkou, jsou předem stanovena kritéria hodnocení. Součástí kritérií hodnocení jsou 

také kritéria hodnocení skupinové práce. 

Přesná kritéria hodnocení stanovuje školní řád.
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