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Současné proměny našeho školství, které vyjadřují moderní trendy ve vzdělávání, staví školy před 
možnost (ale také povinnost), vytvořit si svůj vlastní vzdělávací program pro základní vzdělávání.  
Na vytvoření tohoto dokumentu se podílel tým pedagogů naší školy. Školní vzdělávací program není 
uzavřenou knihou, neboť by měl neustále vyjadřovat aktuálnost a otevřenost novému vědeckému 
poznání, stále novým dějům ve společnosti a aktivně zachycovat vyvíjející se zdroje informací. 
Předpokládáme tedy naši pokračující práci s předkládaným textem školního vzdělávacího programu. 
 
Zvolený motivační název školy „Malá škola s velkým srdcem“ vyjadřuje naši prvořadou ambici: 
„Pomoci každému dítěti s rozvojem a uspokojováním výchovně-vzdělávacích potřeb v souvislosti s jeho 
sociální a intelektovou úrovní najít si svou cestu, která povede k rozvoji jeho osobnosti. Využít přitom 
všech předností, které malá škola učitelům i žákům dává - najít si cestu k srdci.“   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: V celém dokumentu se vyskytuje pojem žák nebo dítě ve významu žák, žákyně naší školy a učitel ve významu 
profesní skupiny tj. učitel i učitelka.  
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

2.1. Úplnost a velikost školy 

 
Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Škola se nachází v malebné vesnici Markvartice  
u Děčína (cca 620 obyvatel); školní komplex je umístěn stranou od hlavního tahu silnice E442, nedaleko 
kostela sv. Martina. Areál leží v klidném přírodním prostředí.  
 
Hygienická kapacita školy je 184 žáků, v současnosti škola vzdělává 143 žáků (stav k 30. 6. 2013), průměrná 
naplněnost tříd je asi 16 žáků. Výuka probíhá ve všech ročnících paralelně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z výše uvedených údajů vyplývá, že Základní škola Markvartice je škola s nižším počtem žáků. Škola má 
zřizovatelem potvrzenou výjimku z minimálního počtu žáků. Pedagogické výhody převyšují nad 
ekonomickými nevýhodami – učitelé znají všechny nebo většinu všech žáků školy osobně, toto „rodinné“ 
prostředí pomáhá snižovat agresivitu a další negativní jevy v dětském kolektivu, nižší počet pedagogických 
pracovníků pak umožňuje vzájemnou spolupráci a tvořivost. 
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2.2. Vybavení školy 

 
Budovy:  

❶ hlavní budova (vedení školy, 5. - 9. ročník) 
❷ budova školní jídelny  
❸ budova I. stupně (1. – 4. ročník, 2 oddělení školní družiny) 
❹ budova tělocvičny  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V budovách školy je 9 kmenových tříd, které jsou zároveň odbornými učebnami, a 2 samostatné odborné 
pracovny (ateliér VV, učebna PC). Součástí učebních prostor jsou i prostory zrenovované půdní vestavby, 
které využíváme k výuce jazyků. K pohybovým aktivitám žáci využívají zrekonstruovanou tělocvičnu 
s moderním povrchem pro široké sportovní využití.  
 
Škola má kvalitní hygienické zázemí v souladu s normami. 

 
Všichni učitelé mají k dispozici kvalitně vybavenou sborovnu (PC s internetem, kopírka, scanner), kterou je 
možno využívat také jako zasedací místnost, místnost pro porady a podobné účely. Kabinet I. stupně slouží 
také pro uložení některých pomůcek. 

 
Škola má k dispozici svou vlastní jídelnu, v níž mají žáci na výběr ze dvou jídel.  

 
Oddělení školní družiny je umístěno v budově I. stupně, v učebně vzniklé zrekonstruováním půdy. Druhé 
oddělení školní družiny vzniklo z původní cvičné kuchyňky tak, že účel byl v případě potřeby výuky 
zachován. 
 
Nově ve školním roce 2011/2012 vznikla vícefunkční učebna – aula – v prostorách školní jídelny.  

  

❶ 
❷ 

❸ 

❹ 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání | Malá škola s velkým srdcem 
 

| 8  
 

2.3. Charakteristika pedagogického sboru 

 
Stav k 1. 9. 2013. Pedagogický sbor, v němž se spojují mladí i zkušenější pedagogové, má 13 členů.  
 
Prioritou školy je zaměstnávat plně kvalifikované pedagogy. Škola umožňuje (resp. vyžaduje) doplnění 
chybějící kvalifikace. V současnosti je kvalifikovanost a aprobovanost sboru na velmi dobré úrovni. 

 
Na škole pracuje výchovná poradkyně, ICT koordinátor, metodička primární prevence, preventista PO a BOZP, 
dále pak jsou pedagogové pověřeni metodickými povinnostmi v rámci jednotlivých předmětů.  
 
Výchovná poradkyně poskytuje úvodní poradenské konzultace dětem, které ji samy vyhledají. Dětem, potažmo 
rodičům, které se ocitnou v psychicky mimořádně náročné situaci, zprostředkovává kontakt se školním 
psychologem.  
 
Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech. V rámci vzdělávání ICT 
absolvovali kurzy základních dovedností (Z – 100%). Další pokračovali v jednotlivých nadstavbových modulech  
(P – 20%). 
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2.4. Charakteristika žáků 

 
Většina žáků jsou děti z Markvartic a z blízkých okolních obcí. Region je charakteristický velkou 
nezaměstnaností, proto je mnoho žáků z rodin se sociálním znevýhodněním.  
 
Část dětí má diagnostikovanou některou z vývojových poruch učení. Daří se nám tyto děti zcela integrovat  
a věnovat jim speciální péči (individuální vzdělávací plány, speciální cvičení pro nápravu poruch učení, 
klasifikační opatření atd.).  
 
Zároveň máme i žáky s diagnostikovanými poruchami chování, i tyto poruchy se daří kompenzovat (malé 
počty žáků ve třídách I. stupně, individuální přístup, spolupráce s rodinou).  
 
Do naší základní školy dojíždějí žáci z okolních obcí – jsme spádovou školou pro obce Dobrná, Huntířov, 
Stará a Nová Oleška, Veselé a Horní Habartice (viz obrázek). Kromě těchto spádových obcí využívají naši 
školu i někteří žáci z dalších obcí – např. Janská, Kamenická Nová Víska, Česká Kamenice či Dolní 
Habartice. Vzhledem k poloze Markvartic na hlavním tahu mezi Českou Kamenicí a Děčínem je dopravní 
obslužnost více než dostačující. Rozvrh je navíc upraven tak (první vyučovací hodina začíná v 7.50), aby žáci 
z okolních obcí (Dobrná, Stará a Nová Oleška, Horní a Dolní Habartice) neměli s návazností jednotlivých 
autobusových spojů problémy. 
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2.5. Dlouhodobé projekty 

 
Škola byla v minulých letech zapojena do dlouhodobého projektu mezinárodní spolupráce Sokrates – 
Comenius.  Spolupracovala se školou Gotthold-Ephraim-Lessing Grundschule Pirna v Německu. Dále se 
účastníme celé řady krátkodobých projektů, díky kterým zlepšujeme pracovní prostředí a zkvalitňujeme výuku 
ve škole.  
 
V roce 2009 jsme podali u Národní agentury pro evropské vzdělávací programy žádost o zahraničního studenta 
Comenius – výuka němčiny, student na škole působil ve školním roce 2009 – 2010 po dobu sedmi měsíců. 
 
Od roku 2004 jsme pilotní školou nakladatelství FRAUS, pro nakladatelství připomínkujeme nové řady učebnic 
Přírodopis – Chemie – Zeměpis. Od 26. 9. 2007 jsme FRAUS – Partnerská škola, toto partnerství využíváme 
při nákupu nových řad učebnic či při školení pedagogických pracovníků. 
 
Pracujeme i na dalších krátkodobých (denních, týdenních) projektech v rámci výuky i mimoškolních činností. 
Žáci druhého stupně každoročně vyjíždějí na týdenní pobyt „Přírodní laboratoř“, v jehož rámci žáci 6. 
ročníku absolvují cyklistický kurz.  
 
Naše škola je okresním pořadatelem turnajů v minikopané žáků 1. stupně McDonald’s Cup. V desátém 
ročníku tohoto turnaje byl Mgr. Miroslav Kroupa vyhlášen jako Nejlepší organizátor roku.  
 
Jsme také pořadatelem okresních florbalových soutěží na všech úrovních základních škol – Orion Cup (6. 
– 9. třída), turnaje zastřešené AŠSK, Markvartická střela – prvostupňový florbalový turnaj pro malé okolní 
školy, Na truc vodě – veřejný florbalový turnaj vzniknuvší jako poděkování hasičům a dobrovolníkům 
podílejících se při odstraňování následků povodní 2009 a 2010. 
 
Od 1. 2. 2011 jsme byli zapojeni do projektu EU – PENÍZE ŠKOLÁM, pod názvem „Cesta za novými 
dovednostmi“. Projekt skončil 31. 5. 2013. 
 
Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Ministerstva zemědělství „Ovoce do škol“. Spolupracujeme 
s firmou Hoka Teplice, která dodává žákům 1. stupně ovoce minimálně třikrát v měsíci. 
 
Do roku 2014 jsme získali certifikát „Aktivní škola“ od firmy Databox s.r.o., se kterou spolupracujeme na 
webovém portále Proškoly.cz. 
 
Třídní učitelé mohou dle svého uvážení zapojit třídu do testování SCIO (např. SCIO Stonožka). Toto testování 
žákům hradí rodiče. V letech 2011 – 2013 hradila škola SCIO Testování čtenářských gramotností z prostředků 
EU – Peníze školám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podílíme se na kulturním životě obce spoluprací s OÚ Markvartice na řadě společenských akcí, např. Svátek 
matek, Den žen, vánoční a velikonoční akce. Hudební kroužek pod vedením ředitele školy vystupuje na akcích, 
jako jsou Srazy důchodců, Charitativní koncerty pro LDN Česká Kamenice, hudební festival Markvartická nota aj.   
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2.6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

 
Spolupráce s rodiči našich žáků je naprosto neoddělitelnou součástí tohoto školního vzdělávacího 
programu. Rodiče vstupují do celého procesu již v okamžiku zájmu o umístění dítěte do naší školy.  
V průběhu školní docházky počítáme s úzkým pravidelným kontaktem s rodiči. Pravidelné konzultace  
s třídním učitelem předpokládáme v minimálním časovém horizontu jedenkrát za tři měsíce (třídní 
schůzky). Pro další konzultace mají učitelé vyhrazeny konzultační hodiny. Rodiče jsou o činnosti školy 
informováni prostřednictvím školní vývěsky, webových stránek, popřípadě Markvartickým zpravodajem. 
Shrnutí školního roku je k dispozici ve výroční zprávě. 
     
Od školního roku 2008-2009 externě na naší škole pracuje školní psycholog, o jeho službách a způsobu 
práce podrobněji viz kapitola 3.2. Naše priority ve výchově a vzdělávání.   
      
Škola je otevřená všem návrhům na spolupráci, velmi dobře spolupracujeme se Svazem žen Markvartice, s 
OÚ Markvartice, s Unií rodičů při ZŠ ale i s dalšími organizacemi (PPP Děčín, SPC Rumburk, SDH 
Markvartice, TJ SK Markvartice ad.) – vše vychází z ročních plánů práce.  
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3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

3.1. Zaměření školy 

 
Škola se neprofiluje v žádné ze vzdělávacích oblastí, klade důraz na schopnost svobodné a tvůrčí práce, na 
samostatné myšlení a odpovědné rozhodování, na spřízněnost s přírodou a jejími zákony, soulad s obecně 
uznávanými životními a mravními hodnotami a demokratickými občanskými postoji. Chceme přispět  
k všestrannému rozvoji osobnosti každého jedince. 
 
Hlavní motto naší školy: „Malá škola s velkým srdcem“ vyjadřuje základní myšlenku vzdělávacího programu  
– otevřenost školy všem dětem, rodičům, veřejnosti – a to jak obsahem vzdělání, demokratickými principy, 
respektováním žáka jako osobnosti, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, společnými prožitky 
učitelů, rodičů a žáků, tak zapojením školy i jejích absolventů do veřejného života a do jejich profesní 
orientace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základní vzdělávání v naší škole probíhá v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a Školní vzdělávací program byl 
vypracován dle RVP pro ZV platného od 1. 9. 2013. 
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3.2. Hlavní cíle, klíčové kompetence 

 
Hlavní cíle školního vzdělávacího programu lze v bodech vystihnout takto: 

1. Podporovat získání základních dovedností, strategií a motivací k celoživotnímu učení. 
2. Podněcovat tvořivé myšlení, logické uvažování a schopnost řešit problémy. 
3. Vést žáky k všestranné komunikaci. 
4. Rozvíjet schopnost spolupráce a dovednosti zastávat různé role při práci v týmu. 
5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevili jako svébytná a zodpovědná osobnost, aby uplatňovali svá 

práva a zároveň plnili své povinnosti. 
6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací. 

Rozvíjet u nich vnímavost a citlivé vztahy k lidem, k prostředí a k přírodě. 
7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný.  
8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit 

je žít společně s ostatními lidmi.  
9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je 

spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.  
 

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, schopností, postojů a hodnot důležitých pro 
osobní rozvoj a uplatnění každého našeho žáka. Klíčové kompetence se prolínají a lze je získat jen jako 
výsledek celkového procesu vzdělávání.  
 
Pouze prostřednictvím postupného osvojování klíčových kompetencí je možné naplňovat výše uvedené 
hlavní cíle vzdělávacího programu. 
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3.3. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE NA ÚROVNI ŠKOLY  

K UČENÍ 
vést žáky k zodpovědnosti za své 

vzdělávání, umožnit žákům 
osvojit si strategii učení a 

motivovat je pro celoživotní 
učení 

 

 Využíváme při přípravě hodin v co největší míře aktivního přístupu žáků. Žáci  
i novou látku v maximální míře objevují sami. Mají možnost experimentovat, 
porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. 
 

 Vedeme žáky k odpovědnosti za vlastní vzdělávání. Podporujeme samostatnost  
a tvořivost. Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle. 

 
 Na vhodných příkladech ilustrujeme smysl učení a jeho spjatost s životem. 

Seznamujeme žáky s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování  
a organizace vlastního učení. 

 
 Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře  

a na internetu. 
 

 Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. 
Motivujeme k učení. Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní 
motivace. Vedeme žáky k sebekontrole, vyhledáváním a opravou vlastních chyb, 
k sebehodnocení a ke kritickému zhodnocení výsledků vlastního učení. Učíme 
trpělivosti, povzbuzujeme.  
 

 Klademe důraz na učení s porozuměním. Každou dovednost a znalost pak dokáže 
žák aplikovat v dalších oborech, umí si organizovat proces učení.  

  

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
podněcovat žáky k tvořivému 
myšlení, logickému uvažování  

a k řešení problémů 

 

 Učíme žáky nebát se problémů. Učíme, jak některým problémům předcházet.  
 

 Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. Podporujeme týmovou 
spolupráci při řešení problémů. Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení 
problémů a netradiční (originální) způsoby řešení problémů. 

 
 Připravujeme hodiny tak, aby žák hledal různá řešení. Vytvářením praktických 

problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit a své postupy 
řešení kriticky obhajovat. 

 
 Vedeme žáky k tomu, aby uměli vyhledávat, třídit a vhodný způsobem využívat 

informace z většího množství zdrojů. 
 

 Učíme žáky zaznamenávat výsledky řešení a vytvářet dokumentaci. Vyžadujeme 
dokončování práce. 

 
 Upřednostňujeme aplikaci získaných dovedností a zkušeností při řešení různých 

problémů. Vedeme žáky k nalézání pravidel. 
 

 V průběhu školního roku má každý žák možnost zapojit se do soutěže, olympiády, 
sportovní akce atd. Vedeme k aktivní účasti na všech fázích činnosti / plánování, 
příprava, realizace, hodnocení/. Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně 
monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. 
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KOMUNIKATIVNÍ 
vést žáky k otevřené, všestranné 

a účinné komunikaci 

 

 Prioritně se zaměřujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, 
věkových kategorií.  

 
 Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, vnitřním 

řádu školy, v řádech odborných pracoven a umožňujeme žákům podílet se na 
sestavování těchto pravidel v rámci třídy. 

 
 Učíme žáky překonávat obavy a stres při prezentování vlastních myšlenek  

a komunikaci v různých modelových situacích. Vedeme ke správné technice 
komunikace (výslovnost, dýchání). Vedeme žáky ke správné a srozumitelné stavbě 
větných celků. 

 
 Klademe důraz na vhodnou verbální i neverbální komunikaci žáků mezi sebou  

i s dospělými osobami. Podporujeme účelnou diskuzi, klademe důraz na vzájemný 
respekt. Učíme žáky naslouchat a vnímat projevy druhým jako nezbytný prvek 
účinné mezilidské komunikace. 

 
 Vyzdvihujeme kultivované projevy komunikace. Netolerujeme agresivní, hrubé, 

vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. 
 
 Vedeme ke spolupráci při řešení problémů. Učíme žáky publikovat a prezentovat své 

názory a myšlenky (místní tisk, web, prezentace apod.).  
 
 Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, 

zaměstnanci školy a širší veřejností. 
 
 Vedeme žáky k porozumění různým typům textů a záznamů (informační  

a komunikační prostředky) a k efektivnímu využívání informačních  
a komunikačních prostředků a technologií pro komunikaci se světem.  

 
 Podporujeme spolupráci s jinými školami (se ZŠ Huntířov, se ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín, 

se ZŠ Benešov nad Ploučnicí apod.) 
 

SOCIÁLNÍ   
A PERSONÁLNÍ 

rozvíjet u žáků schopnost 
spolupracovat, pracovat v týmu, 

respektovat a hodnotit práci 
vlastní a druhých 

 

 Zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují. Účelně využíváme skupinovou výuku 
a kooperativní vyučování. Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné 
odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. Rozvíjíme schopnost žáků zastávat  
v týmu různé role.  
 

 Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně 
potřebují. Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní  
i společné cíle. 
 

 Učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů 
týmu.  
 

 Učíme žáky respektovat jeden druhého. Důsledně vyžadujeme dodržování společně 
dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli. 
 

 Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky  
a mezi žáky a učiteli. Vedeme žáky k zaujetí odpovědného etického přístupu  
k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu a v jiných médiích. 
 

 Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních 
kolektivů. 
 

 Podporujeme zdravé sebevědomí žáků. 
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OBČANSKÉ  
připravovat žáky jako svobodné  

a zodpovědné osobnosti, 
uplatňující svá práva  

a respektující práva druhých  
a plnící své povinnosti, jako 

osobnosti zodpovědné za svůj 
život, své zdraví a své životní 

prostředí, jako tolerantní  
a ohleduplné bytosti schopné 

účinně pomoci v jakékoliv situaci 

 

 Zahrnujeme do výuky základní principy respektování druhých, odmítání jakéhokoli 
útlaku, základní povědomí o zákonech a společenských normách. Dále pak význam 
kvalitního životního prostředí a jeho ovlivňování činností člověka. 
 

 Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. Učíme poskytovat účinnou pomoc  
a chovat se zodpovědně v krizových situacích. 
 

 Klademe důraz na zodpovědném chování žáků na všech školních i mimoškolních 
akcích. Žák je vstřícný k žákům z odlišného sociokulturního prostředí, k cizincům  
a k žákům s jiným náboženským vyznáním či k žákům různě handicapovaným. 
 

 Neustále sledujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. Vyžadujeme 
aktivní přístup k odstraňování záporných jevů ve škole. 
 

 Vedeme k aktivní ochraně zdraví a k ochraně životního prostředí. Upozorňujeme na 
základní ekologické souvislosti a environmentální problémy a učíme pohlížet na ně 
komplexně. 
 

 Netolerujeme projevy diskriminace, rasismu, xenofobie a nacionalismu. 
 

 Vytváříme představy o zvycích v cizojazyčných zemích. Seznamujeme žáky s reáliemi 
a vedeme je k toleranci kulturních odlišností daných národů.  

 
 Podporujeme projevy pozitivního postoje k uměleckým dílům. Vedeme k ochraně  

a oceňování našich kulturních tradic a historického dědictví. Upevňujeme hrdost na 
svou osobu, rodinu, školu, obec a vlast. 

 

PRACOVNÍ  
vést žáky k pozitivnímu vztahu 
k práci, naučit žáky používat 
vhodné materiály, nástroje  
a technologie, naučit žáky 

chránit své zdraví při práci, 
pomáhat žákům poznávat  

a rozvíjet své schopnosti i reálné 
možnosti a uplatňovat získané 

vědomosti a dovednosti při 
profesní orientaci 

 

 Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme - tím vedeme žáky k pozitivnímu vztahu  
k práci. Vedeme k respektování práce a tvorby druhých. 
 

 Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní 
podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. Důsledně žáky 
vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých 
povinností a závazků. 
 

 Připravujeme žáky pro samostatné fungování v osobním životě moderní doby. Důraz 
klademe na praktickou stránku nezbytných úkonů žáků. Připravuje žáky na vše, co je 
může potkat při hledání a volbě své profese. Žák aktivně spolupracuje a spolupodílí se 
na skladbě a hloubce probíraných témat.  
 

 Doporučujeme, profilujeme a pomáháme s vhodnou volbou zvoleného typu školy 
s ohledem na zájem a schopnost žáka.  Cíleně motivujeme žáky k dosažení jimi 
vhodně zvoleného dalšího studia s perspektivou dalšího povolání. Různými formami 
(exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi. V rámci 
přípravy začleňujeme modelové projekty s podnikatelským záměrem. 
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3.4. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Prioritou naší školy je poskytnout kvalitní základní vzdělání všem žákům tak, abychom jim usnadnili vstup 
do dalšího života.  
 
Věnujeme se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům mimořádně nadaným i převažující 
většině žáků s průměrnými schopnostmi a dovednostmi. Zároveň chceme posilovat hudební, výtvarné  
i tělesné prvky tak, aby se dítě vyvíjelo jako harmonická osobnost. Součástí našeho vzdělávání je  
i zprostředkování praktických činností, práce s informačními technologiemi a dobrá konverzační znalost 
cizích jazyků.  
 
Vysoký důraz klademe již od 1. ročníku na poskytování individuální péče. Třídní učitelé I. stupně 
vyhledávají děti s podezřením na možné poruchy učení a chování a ve spolupráci s výchovným poradcem je 
směřují k dalšímu šetření v odborných poradenských zařízeních. Žákům s diagnostikovanou poruchou je 
vypracován individuální vzdělávací plán, ostatním je pak věnována zvýšená pozornost. Součástí této 
individuální péče je i metodická  pomoc při nápravě logopedických vad u žáků I. stupně. 
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3.4.1. Individuální péče 

 
Individuální péče je prioritou naší školy (viz. 2. 4. Charakteristika žáků). 
 
Realizační skupina individuální péče:  

  
 
 

Žáci, kteří mají speciální vzdělávací potřeby nebo kteří jsou integrovaní, se vzdělávají v běžné třídě. 
Každému z nich je vypracován individuální vzdělávací plán, jeho znění předkládáme odbornému 
pedagogickému zařízení (PPP, SPC) ke kontrole a schválení. Tyto plány projednává výchovná poradkyně 
s rodiči žáků a s vyučujícími. 

 
 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
Do této kategorie žáků patří především žáci tělesně postižení, žáci s vývojovou poruchou učení nebo 
chování, žáci pocházející z  odlišného prostředí (sociální, kulturní nebo jazykové). Speciální přístup však 
vyžadují také žáci mimořádně nadaní. 
 

 

Žáci tělesně postižení  

 
Formy práce s dětmi s tělesným postižením: 

  

Třídní učitel 

Výchovný poradce 

Školní psycholog 
Spolupráce s PPP a SPC  

Tvorba IVP 

Vedení školy 

Pravidelné informace  
o dítěti 

Školní metodik 
prevence 

Spolupráce s OSPOD 

Předmětový učitel II. st. 

Tvorba IVP pro dítě 

Tělesně postižený žák 
 

Individuální vzdělávací 
plán 

(dle druhu postižení) 

Výuka podle běžného 
učebního plánu  

(v závislosti  
na možnostech)  

+ 
zařazení předmětů 

speciální péče v rámci 
disponibilní časové 

dotace  

Způsob hodnocení   
a klasifikace bude 
určen na základě 

individuálního plánu 
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Žáci se specifickými poruchami učení 

 
Počet dětí s diagnostikovanou poruchou učení nebo chování se pohybuje v posledních letech v naší 
škole v rozmezí 6-8%. Převažují děti s dyslexií, dysortografií či dysgrafií. Většinou jde o kombinaci 
několika poruch. Pracujeme také s několika žáky s prokázaným ADHD. 

 
Formy práce s dětmi se specifickou poruchou učení: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Žáci pocházející z odlišného prostředí 

 
V naší škole se setkáváme především s dětmi, které pocházejí z rodinného prostředí s nízkým 
sociokulturním či ekonomickým postavením. Touto problematikou se intenzivně zabýváme a i zde se 
snažíme naplňovat motivační název školy – „velké srdce“ v této oblasti znamená pochopení pro 
obtíže, s nimiž se musí naši žáci potýkat i pomoc, kterou jim můžeme poskytovat. 

Volba 
nejvhodnějšího 
typu klasifikace 

Individuální plán 
ve spolupráci 

s rodiči 
 

Logopedická péče 

spolupráce   

s logopedkou 

Individuální náplň 
práce ve vybraných 

předmětech 

Úzká spolupráce 
TU, učitelů nápravy, 

spolupráce s VP  
a s PPP 

Nápravné skupiny 
vedené 

kvalifikovaným 
pedagogem 

 
Formy práce 
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Žáci mimořádně nadaní 

 
Vycházíme z následujících předpokladů: 

a) Každý žák má dáno v odlišné míře vrozené nadání pro různý druh činnosti nebo činností. 
b) Pro další školní a později pracovní a životní budoucnost je nezbytné tyto vlohy objevit  

a následně rozvíjet. 
c) V naší populaci se vyskytuje také malé procento v určitých oblastech zvlášť nadaných 

dětí. 
Pro tyto děti má škola připraven zvláštní program, který spočívá v těchto úkonech: 

1. Odhalení talentu 
2. Individuální plán práce 
3. Zapojení nadaného dítěte do procesu vzdělávání (možnost být i asistentem při 

výuce) 
4. Sledování výsledků dítěte 
5. Pomoc a tolerance v oblastech, kde nadané dítě zaostává 

d) Žáci nadaní v jedné nebo v úzkém okruhu oblastí mohou být v jiných oblastech průměrní 
nebo dokonce podprůměrní. 

 
Podpora, kterou získají mimořádně nadaní žáci od školy: 
 
1. Individuální plán 

Plán vzdělávání, který je připraven přesně pro daného žáka. Může obsahovat rozvrhové změny, 
systém ověřování znalostí, netradiční formy výuky, náročnější učební plán atd. 

 
2. Rozvoj nadání   

Škola zajistí výjimečně nadanému dítěti dle jeho zájmu jednu individuální hodinu výuky týdně navíc.  
Žák má možnost docházet na výuku konkrétního předmětu do vyšších ročníků. 

 
3. Uplatnění, příklad  

Žák se stává asistentem pedagoga (pomáhá při výuce v rámci svého výjimečného nadání) ve třídě 
nebo v nižších ročnících. Žák se stává příkladem, motivačním prvkem pro ostatní (nástěnka 
úspěšných žáků, školní rozhlas, školní film, školní periodika). 

 
 

3.4.2. Práce s třídním kolektivem 

 
V rámci prevence sociálně – patologických jevů bude výchovný poradce v odůvodněných případech 
provádět sociometrická šetření (dotazník B3, SORAD).  Následně poskytne třídnímu učiteli informace  
a metodicky ho povede v tom, jak pokračovat v práci se třídou. 

 
 
 

3.4.3. Dobrá konverzační znalost cizího jazyka 

 
Dobrá konverzační znalost cizího jazyka je další z našich priorit. Žáci 8. ročníku mají vedle Anglického 
jazyka zaveden Německý jazyk. Mají tak možnost získat další dovednosti potřebné pro budoucí uplatnění. 

 
 
  

Německý jazyk od 8. ročníku 
v rozsahu 3 hod. týdně 

 

Hodinová dotace pro výuku cizích 
jazyků je min. 3 hodiny týdně 

 

Výuka angličtiny probíhá  
od 3. do 9. ročníku 

 

Výuka jazyků 
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3.5. Průřezová témata, začlenění průřezových témat 

 
Průřezová témata zahrnují aktuální problémy světa, jsou příležitostí pro individuální uplatnění žáků, pro 
jejich spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka. Na naší škole jsou všechna níže uvedená průřezová 
témata systematicky zařazena do všech ročníků.   
 
V našem ŠVP jsou PT vnořena do jednotlivých předmětů tak, aby všechna PT byla zastoupena na  
I. i na II. stupni. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co především patří do průřezových témat? 

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 
Osobnostní rozvoj (schopnost poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace, sebeorganizace, 
psychohygiena, kreativita…)  
U nás hlavně s důrazem na pozornost, soustředění a sebeovládání. 
 
Sociální rozvoj (poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace…) 
U nás hlavně s důrazem na respektování, empatii, podporu a pomoc druhým, řeč těla. 
 
Morální rozvoj (řešení problémů, rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje…) 
U nás hlavně etika, spolehlivost a spravedlivost. 
 

2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 
Občanská společnost a škola (demokratická atmosféra a vztahy ve škole…) 
U nás hlavně spoluúčast žáků na úrovni třídních kolektivů. 
 
Občan, občanská společnost a stát (práva a povinnosti občana, Listina základních práv a svobod…). U nás 
hlavně odpovědnost každého za chod celku, principy soužití. 
 
Participace občanů v politickém životě a principy demokracie jako formy vlády (volební systémy, 
fungování demokracie…) 
U nás hlavně příklady demokratických řešení, význam zákonů pro fungování školy. 
 

  

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova 

Výchova demokratického občana 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Multikulturní výchova 

Environmentální výchova 

Mediální výchova 
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3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 
Evropa a svět nás zajímá (zvyky, tradice, naši sousedé, rodinné příběhy…) 
U nás hlavně zkušenosti z blízkého okolí, naši sousedé v Evropě – Pirna. 
 
Objevujeme Evropu a svět (evropské krajiny, státní a evropské symboly, styl života…) 
U nás hlavně dovednosti komunikovat v AJ a NJ. 
 
Jsme Evropané (kořeny a mezníky evropské civilizace, EU a její fungování…) 
U nás hlavně EU a její vliv na život v ČR. 
 

4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 
Kulturní diference (jedinečnost a zvláštnost každého člověka, respektování etnik…) 
U nás hlavně poznávání vlastního kulturního zakotvení. 
 
Lidské vztahy, etnický původ a Multikulturalita (lidé odlišných znaků, význam mezilidských vztahů, 
integrace, znalost cizích jazyků…) 
U nás hlavně uplatňování principu slušného chování, lidská solidarita a vstřícný postoj k odlišnostem. 
 
Princip sociálního smíru a solidarity (odpovědnost za odstranění diskriminace, otázka lidských práv) 
U nás hlavně pomoc slabším spolužákům z odlišného prostředí. 
 

5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 
Ekosystémy a Základní podmínky života (komplexnost přírodního prostředí se všemi vazbami) 
U nás hlavně kulturní krajina, čistota prostředí, energie a možnosti jejich šetření. 
 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka a ŽP (zemědělství, ekologické 
zemědělství, ekologická zátěž, udržitelný rozvoj, naše obec a řešení odpadů) 
U nás hlavně přispění k ochraně ŽP, třídění odpadů a druhotných surovin, vliv ekologické zátěže na ŽP. 
 

6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (rozlišení zábavních a informativních prvků ve sdělení, 
reklamní sdělení) 
U nás hlavně čtení s porozuměním, hodnocení přečteného textu, orientace v textu. 
 
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (rozlišování fakt a fikce, rozdíl mezi reklamou a 
zprávou…) 
U nás hlavně vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti, utváření postoje k reklamě. 
 
Stavba mediálního sdělení, vnímání autora (uspořádání zpravodajských sdělení, výrazové prostředky…) 
U nás hlavně práce s texty různých typů médií, důraz na titulky bulváru a jejich manipulační podtext. 
 
Fungování a vliv médií ve společnosti (význam médií ve společnosti, jejich vliv na politiku, kulturu…)  
U nás hlavně role médií v každodenním životě, vliv na uspořádání dne.  
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Začlenění průřezových témat do výuky 

Formy realizací průřezových témat 

Vzhledem k významu a charakteru průřezových témat pro rozvoj dětí bychom rádi, aby se stala tato 
průřezová témata nedílnou součástí celého systému výuky na naší škole. Každé z témat je možné 
realizovat hned v několika oborech a to v rámci běžné výuky nebo v rámci exkurzí, seminářů, praxí, 
školních výletů, tematických dnů atd. Zejména tematické dny představují pro nás všechny další prostor 
pro vzájemnou spolupráci a komunikaci.  
 
Průřezová témata jsou dále zahrnuta do projektu „Přírodní laboratoř“ – výjezd žáků na konci školního 
roku do rekreačního zařízení s plánovanou výukou. Tyto výjezdy mají vždy jiné zaměření a jejich obsah 
je zpracován jako samostatná příloha na každý školní rok. 
 
Začlenění průřezových témat do výuky je zařazeno do osnov – u každého předmětu jsou vypsána 
průřezová témata, jež dostatečně pokrývají všechna PT na obou stupních ZŠ.  Více - viz 4. Učební osnovy.  

 
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 I. stupeň II. stupeň 

Tematické okruhy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 
poznávání 

ČJ, M 
PRV, VV 
HV, VV 
PČ, TV 

ČJ, PRV 
VV, HV 
VV 
PČ 
TV 

ČJ, AJ 
M, PRV 
HV, VV 
PČ 
TV 

ČJ 
HV 
VV 
PČ 
TV 

ČJ, VL 
HV 
VV 
PČ 
TV 

ČJ, OV 
F, VV 
HV, VV 
PČ, TV 
M, INF 
Z 

ČJ, M 
OV, VKZ 
HV, VV 
PČ, TV 
INF, F 
Z 

ČJ, HV 
VV, PČ 
TV, M 
Z 

ČJ, AJ 
PŘ, HV 
VV, PČ 
TV, M 
Z, NJ 
TK 

Sebepoznání 
a sebepojetí 

ČJ 
PRV 
VV 
TV 
VV 
PČ 

ČJ, PRV 
VV 
TV 
VV 
PČ 

PRV 
ČJ 
TV 
VV 
PČ 

ČJ 
TV 
VV 
PČ 

ČJ 
TV 
VV 
PČ 

OV 
VKZ 
TV 
VV 
PČ 

ČJ 
OV 
TV 
VV 
PČ 

PŘ, VKZ  
TV 
VV 
PČ 
Z 

ČJ, PŘ 
TV 
VV 
PČ 
Z 

Seberegulace  
a sebeorganizace 

ČJ 
M 
PRV 
TV 
VV 
PČ 

ČJ 
PRV 
TV 
VV 
PČ 

PRV 
ČJ 
TV 
VV 
PČ 

ČJ 
TV 
VV 
PČ 

PŘV 
ČJ 
TV 
VV 
PČ 

OV 
VKZ 
TV 
VV 
PČ 
M 

ČJ 
OV 
TV 
VV 
PČ 
M 

OV 
TV 
VV 
PČ 
M 

ČJ 
TV 
VV 
PČ 
M 
TK 

Psychohygiena ČJ 
PRV 
TV 
VV 
PČ 

ČJ 
PRV 
TV 
VV 
PČ 

PRV 
ČJ 
TV 
VV 
PČ 

ČJ 
TV 
VV 
PČ 

PŘV 
ČJ 
TV 
VV 
PČ 

OV  
TV 
VV 
PČ 

OV 
TV 
VV 
PČ 
INF 

VKZ 
TV 
VV 
PČ 
HV 

ČJ 
TV 
VV 
PČ 
TK 
 

Kreativita ČJ 
PRV 
VV 
PČ 

ČJ 
PRV 
VV 
PČ 

ČJ 
PRV 
VV 
PČ 

ČJ 
VV 
PČ 

ČJ 
AJ 
VV 
PČ 
INF 

ČJ, OV 
VV, PČ 
M 
INF 
HV 
TV 

ČJ, VV 
PČ 
M 
INF 
HV 
TV 

ČJ 
VV 
PČ 
HV 
TV 

ČJ, Z 
VV 
PČ 
HV 
TV 
TK 

Sociální rozvoj 

Poznávací schopnosti ČJ 
M 
PRV 
TV 
VV 
PČ 

ČJ 
M 
PRV 
TV 
VV 
PČ 

ČJ, AJ 
M 
PRV 
TV 
VV 
PČ 

AJ 
ČJ 
TV 
VV 
PČ 

ČJ 
TV 
VV 
PČ 
INF 

ČJ, M 
OV, VV 
VKZ, TV 
VV, PČ 
INF 
F 

ČJ, OV 
Z, VKZ 
TV, VV 
PČ, INF 
F 
M 

ČJ, OV 
VKZ 
TV 
VV 
PČ 
M 

ČJ 
TV 
VV 
PČ 
M 

Mezilidské vztahy ČJ 
PRV 
VV 
TV 
VV 
PČ 

ČJ 
PRV 
VV 
TV 
VV 
PČ 

ČJ 
PRV 
TV 
VV 
PČ 

AJ 
VL 
ČJ 
TV 
VV 
PČ 

AJ 
VL 
ČJ 
TV 
VV 
PČ 

ČJ, OV 
VKZ, PČ 
TV 
VV 
PČ 
INF 

ČJ, AJ 
OV 
TV 
VV 
PČ 
INF 

OV 
VKZ 
TV 
VV 
PČ 
NJ 

ČJ 
AJ 
TV 
VV 
PČ 
NJ 

Komunikace ČJ 
PRV 
VV 
TV 

ČJ, M 
PRV 
VV 
TV 

ČJ 
AJ 
PRV 
TV 

AJ 
ČJ 
TV 
VV 

ČJ 
AJ 
TV 
VV 

ČJ, OV 
TV 
VV 
PČ 

ČJ, OV 
VKZ, Z 
TV, VV 
PČ, INF 

ČJ, OV 
VKZ, Z 
NJ, AJ 
TV, VV 

ČJ, AJ 
Z, NJ 
TV, VV 
PČ 
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VV 
PČ 

VV 
PČ 

VV 
PČ 

PČ PČ 
INF 

INF 
HV 

HV 
F 

PČ, F 
HV 

HV 

Kooperace  
a kompetice 
(Spolupráce a 
soutěživost) 

ČJ 
M 
PRV 
TV 
VV 
PČ 

ČJ 
PRV 
TV 
VV 
PČ 

M 
PRV 
ČJ 
TV 
VV 
PČ 

AJ 
ČJ 
TV 
VV 
PČ 

ČJ 
TV 
VV 
PČ 
 

M 
OV 
F 
PČ 
TV 
VV 

ČJL 
M 
TV 
VV 
PČ 

TV 
VV 
PČ 

AJ 
TV 
VV 
PČ 
NJ 

Morální rozvoj 

Řešení problémů  
a rozhodovací 
dovednosti 

ČJ 
M 
PRV 
TV 
VV 
PČ 

ČJ 
PRV 
TV 
VV 
PČ 
M 

M 
PRV  
ČJ 
TV 
VV 
PČ 

ČJ 
TV 
VV 
PČ 
M 

ČJ 
TV 
VV 
PČ 
INF 
M 

OV, VKZ 
PČ 
TV 
VV 
INF 
M 

AJ, OV 
Z, TV 
VV 
PČ 
INF 
M 

ČJ, OV 
VKZ, TV 
VV 
PČ 
F 
M 

AJ, TV 
VV 
PČ 
F 
NJ 
M 

Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

ČJ 
PRV 
TV 
VV 
PČ 

ČJ 
PRV 
TV 
VV 
PČ 

PRV 
ČJ 
TV 
VV 
PČ 

ČJ 
TV 
VV 
PČ 
VL 

ČJ 
TV 
VV 
PČ 
VL 

ČJ, OV 
TV 
VV 
PČ 
INF 
VKZ 

ČJ, OV 
TV 
VV 
PČ 
INF 
VKZ 

ČJ 
OV 
PŘ 
VKZ 

ČJ 
Z 
OV 
D 

2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 I. stupeň II. stupeň 

Tematické okruhy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Občanská společnost 
a škola 

ČJ ČJ 
M 

ČJ 
AJ 
PRV 

ČJ 
AJ 

ČJ 
VL 

AJ 
VKZ 

AJ 
VKZ 

AJ 
OV 
Z 
VKZ 
 
 

AJ 
OV 
NJ 

Občan, občanská 
společnost a stát 

ČJ 
PRV 

PRV PRV VL VL AJ 
OV 
VKZ 

ČJ AJ 
OV 
D 
Z 
PČ 
NJ 

ČJ 
AJ 
OV 
D 
Z 
NJ 

Formy participace 
občanů v politickém 
životě 

ČJ 
PRV 

  VL VL OV OV OV 
Z 

OV 
D 
 
 
 
 

Principy demokracie 
jako formy vlády  
a způsobu 
rozhodování 

ČJ PRV PRV VL VL D 
TV 
OV 
VKZ 

VKZ 
OV 
TV 

VKZ 
OV 
Z 
TV 
 
 

OV 
D 
TV 

3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 I. stupeň II. stupeň 

Tematické okruhy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Evropa a svět nás 
zajímá 

PRV PRV PRV VL 
M 

ČJ 
M 
VL 

D 
PŘ 
Z 
 

ČJ, AJ 
D, PŘ 
Z 
HV 
VV 
VKZ 

CH 
PŘ 
Z 
VV 
NJ 
AJ 

OV, D 
CH, PŘ 
ČJ, Z 
VV 
AJ 
NJ 

Objevujeme Evropu  
a svět 

PRV PRV PRV VL VL D 
Z 
AJ 

AJ D 
Z 
AJ 
NJ 

AJ 
NJ 
OV 
PŘ 
Z 
ČJ 

Jsme Evropané PRV PRV PRV VL VL Z 
HV 
AJ 

AJ 
HV 
 

CH 
PŘ 
Z 
AJ 
NJ 
HV 

OV 
CH 
PŘ 
NJ 
AJ 
HV 

4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  

 I. stupeň II. stupeň 

Tematické okruhy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
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Kulturní diference VV VV AJ 
VV 

AJ 
VV 

AJ 
VL 
HV 
VV 

AJ 
D 
Z 
VV 

ČJ 
AJ 
OV 
D 
HV 
VV 

AJ 
NJ 
Z 
VKZ 
VV 

ČJ 
D 
AJ 
NJ 
VV 

Lidské vztahy PRV 
TV 
VV 
PČ 

ČJ 
PRV 
TV 
VV 
PČ 

PRV 
TV 
VV 
PČ 

ČJ 
M 
TV 
VV 
PČ 

VL 
TV 
VV 
PČ 

AJ, OV 
D 
Z 
TV 
VV 
PČ 

ČJ, OV 
D 
Z 
TV 
VV 
PČ 

AJ, Z 
VKZ 
TV 
VV 
PČ 
NJ 

AJ, D 
ČJ 
TV 
VV 
PČ 
NJ 

Etnický původ PRV PRV PRV  HV AJ 
D 
Z 
HV 

ČJ 
OV 
D 
Z 
 
 

D 
Z 
AJ 
NJ 

ČJL 
D 

Multikulturalita ČJ 
VV 

VV 
PRV 

AJ 
VV 
PRV 

AJ 
VV 

ČJ 
AJ 
VL 
VV 
PŘV 

ČJ 
AJ 
OV 
Z 
VV 

ČJ 
AJ 
OV 
D 
VV 

ČJ 
AJ 
NJ 
D 
Z 
VV 

ČJ 
AJ 
NJ 
VV 

Princip sociálního 
smíru a solidarity 

PRV PRV PRV VL VL Z 
OV 

OV D 
Z 
VKZ 
OV 
 
 

D 
Z 
OV 
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5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

 I. stupeň II. stupeň 

Tematické okruhy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Ekosystémy PRV PRV PRV PŘV PŘV Z PŘ 
Z 

PŘ 
Z 

CH 
PŘ 
Z 
F 
 
 

Základní podmínky 
života 

PRV PRV PRV PŘV PŘV PŘ 
Z 

F 
PŘ 

CH 
PŘ 
Z 
VKZ 

F 
CH 
PŘ 
Z 
 
 

Lidské aktivity  
a problémy životního 
prostředí 

M 
PČ 
PRV 

PRV 
PČ 

PRV 
PČ 

PŘV 
PČ 

PŘV 
PČ  

Z 
VKZ 
PČ 

ČJL 
F 
PŘ 
PČ 

F 
PŘ 
Z 
VV 
PČ 

ČJ, AJ 
F, CH 
PŘ 
Z 
VV 
PČ 

Vztah člověka 
k prostředí 

PRV 
PČ 

PRV 
PČ 

PRV 
PČ 

PŘV 
PČ 

PŘV 
PČ 

Z 
VV 
VKZ 
PČ 
TV 

ČJ, PŘ 
VV 
VKZ 
PČ 
TV 
F 

ČJ 
PŘ 
Z 
PČ 
TV 
F 

ČJ, CH 
PŘ, Z 
VV 
PČ 
TV 
F 

6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

 I. stupeň II. stupeň 

Tematické okruhy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Kritické čtení  
a vnímání  
mediálních sdělení 

   ČJ ČJ 
AJ 
VL 
PŘV 

ČJ 
AJ 
INF 
OV 
Z 
VKZ 

ČJ 
INF 

ČJ 
AJ 
D 
Z 
VKZ 
NJ 

ČJ 
AJ 
OV 
D 
Z 
NJ 

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení  
a reality 

     INF 
ČJ 

ČJ 
INF 

ČJ 
VKZ 

ČJ 
VV 
F 
 
 
 

Stavba mediálních 
sdělení 

     ČJ ČJ ČJ 
VKZ 
 
 
 
 

ČJ 

Vnímání autora 
mediálních sdělení 

      ČJ ČJ 
VKZ 
 
 
 
 

ČJ 

Fungování a vliv 
médií ve společnosti 

  ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ 
INF 

ČJ 
VKZ 
INF 

ČJ 
F 
Z 
VKZ 
 
 

ČJ 
OV 
D 
Z 

Tvorba mediálního 
sdělení 

    ČJ ČJ 
INF 

Z 
HV 
ČJ 
INF 
 
 

ČJ 
VKZ 

ČJ 

Práce v realizačním 
týmu 

     VV VV VV 
PČ 

OV 
ČJ 
VV 
PČ 
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4. UČEBNÍ PLÁN 

 
Náš učební plán je souhrnem základních informací o škole a vzdělávání v ní. Navazuje na již uvedené 
charakteristiky školy a školního vzdělávacího programu. Učební plán konkretizuje rozsah i obsah výchovně 
vzdělávacího procesu. 
 
Učební plán vychází z možností a zvyklostí školy. Názvy předmětů jsou v převážné míře ponechány ve 
stejném znění jako doposud. 
 
Součet všech hodin na prvním stupni naší ZŠ je stanovených 118 a na druhém stupni 122. Disponibilní 
hodiny jsme se snažili přidělit předmětům a oborům, které mají pro nás prioritní důležitost a na jejichž 
rozšíření máme podmínky. Tyto hodiny nad povinný rámec jsou v tabulce zvýrazněny kurzívou šedě a do 
celkového počtu hodin se započítává jejich počet z předposledního sloupce v posledním řádku. 
 
Seznam povinných předmětů a jejich zkratek:  

[AJ]  Anglický jazyk 
[NJ]  Německý jazyk 
[ČJ]  Český jazyk a literatura 
[D]  Dějepis 
[F]  Fyzika 
[HV]  Hudební výchova 
[CH]  Chemie 
[INF]  Informatika 
[M]  Matematika 
[OV]  Občanská výchova 
[PŘ]  Přírodopis 
[PČ]  Pracovní činnosti 
[PRV]  Prvouka 
[PŘV]  Přírodověda 
[TK]  Technické kreslení 
[TV]  Tělesná výchova 
[VKZ]  Výchova ke zdraví 
[VL]  Vlastivěda 
[VV]  Výtvarná výchova 
[Z]  Zeměpis 
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N
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4.1. Vzdělávací oblasti 

Vzdělávací obsah základního vzdělávání je rozdělen do devíti základních vzdělávacích oblastí (viz RVP 
pro ZV). Tyto oblasti jsou tvořeny vzdělávacími obory (předměty): 

1. Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk) 
2. Matematika a její aplikace (Matematika, Technické kreslení) 
3. Informační a komunikační technologie (Informatika) 
4. Člověk a jeho svět (Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda) 
5. Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) 
6. Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 
7. Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 
8. Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) 
9. Člověk a svět práce (Pracovní činnosti) 

 
Vzdělávací obsah všech oborů je zpracován jako samostatná část dokumentu – viz 5. Učební osnovy. 
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4.2. Učební plány 
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Poznámky k učebnímu plánu 

 
Druhá verze učebního plánu, která vstoupila v platnost od 1. 9. 2009, se od předchozí liší  
v těchto bodech: 

 Po negativních zkušenostech s úrovní dovedností v oboru práce s PC jsme se rozhodli, že 
výuka Informatiky v 7. - 9. ročníku bude zavedena jako povinný předmět. Bude na ni použita 
1 hodina z dotace na Volitelný předmět II.  Volitelný předmět II tudíž nebude vyučován.  

 Volitelný předmět – část Praktické činnosti je změněn, má název Dovedné ruce. Žáci  
z 6. ročníku jej mohou navštěvovat v rámci zájmové výchovy. 

 Do nabídky Volitelný předmět je nově zahrnuta část Sportovní hry. 
 Do nabídky Volitelný předmět je nově zahrnuta část Německý jazyk. 
 V 9. ročníku bude dotace na Volitelný předmět změněna z 3 hodin na 2 hodiny. 
 Uvolněná 1 hodina v 9. ročníku bude využita na výuku předmětu Technické kreslení - 

povinný předmět, který vychází z již zpracovaných osnov předmětu Praktické činnosti. 
 
Třetí verze učebního plánu, která vstoupila v platnost od 1. 9. 2011, se od předchozí liší  
v těchto bodech: 
 

 Došlo ke změně obsahu předmětu Výchova ke zdraví. Učivo je nově rozvrženo tak, aby v 6. 
ročníku zahrnulo převážnou část osobnostní výchovy (tvorba nového kolektivu), dopravní 
výchovy a první pomoci (bude využíváno při každoročním kurzu cyklisty). V 7. ročníku se ve 
VKZ bude vyučovat primární prevence, zdravý způsob života a v 8. ročníku VKZ zahrne 
etickou výchovu a část mediální výchovy. 

 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět se ve 4. a 5. ročníku jsme rozdělili v předměty Vlastivěda  
a Přírodověda s dotací 2x1,5 hodiny ve 4. ročníku a 2x2 hodiny v 5. ročníku. 

 Došlo k přejmenování předmětů: Člověk a svět práce – nově Pracovní činnosti, Svět kolem 
nás – nově Přírodověda a Vlastivěda, Informační a komunikační technologie – nově 
Informatika. 

 Změněn formát dokumentu, přestali jsme využívat aplikaci Smile, nově je dokument 
zpracováván jako soubor aplikace MS Word. Do jediného dokumentu jsme tak sloučili 
původní ŠVP s tabulkovou částí učebních osnov.  

 
Čtvrtá – tedy tato – verze učebního plánu vychází ze změn v celém RVP – nově zařazena témata 
Dopravní výchova, Finanční gramotnost, Korupce, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných 
událostí, Zdraví (Sexuální výchova, rodina, ochrana před nemocemi) a Obrana vlasti. Zároveň s tím 
dochází k úpravám obsahu vzdělávacích oborů (viz následující). Tento učební plán ve školním roce 
2013/2014 neplatí pro 9. ročník, který bude vyučován podle předchozího učebního plánu. 
 
Organizační podmínky a jiná specifika realizace povinných a volitelných předmětů jsou uvedeny 
v charakteristikách jednotlivých předmětů (viz 5. Učební osnovy). 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání | Malá škola s velkým srdcem 
 

| 32  
 

4.3. Školní akce 

Školními akcemi se rozumí všechny aktivity, které jsou nad rámec běžné výuky, jsou součástí povinné 
pravidelné výuky dané školním vzdělávacím programem a vzdělávání obohacují. Tyto akce mohou probíhat 
přímo v době vyučování dané rozvrhem i mimo tuto dobu. 
 
O konání jakékoli školní akce rozhoduje ředitel školy. Ten schválí organizaci akce, tj., program, místo 
konání, způsob dopravy, personální obsazení (žáci, učitelé), časový harmonogram akce. 
 
Školní akce dělíme na: 
 
a) Vázané školní akce 

Účast na tzv. vázaných školních akcích je pro žáky povinná – jedná se o součást vzdělávání obsažené ve 
školním vzdělávacím programu (viz pravidla Školního řádu). Vázané školní akce jsou: 
 povinný plavecký výcvik – I. st. 
 pravidelné tematické exkurze – I. a II. st. 
 škola v přírodě – I. st. 
 cyklistický kurz – II. st. (6. třída) 
 přírodní laboratoř – II. st. (7. – 9. třída) 
 projekty a projektové dny – I. a II. st. 

 
b) Volné školní akce 
Volné školní akce jsou pro žáky, kteří se na ně přihlásí, povinné. Volnými školními akcemi jsou: 

 lyžařský výcvik – II. st. (pouze výběrově dle zájmu rodičů v daném roce) 
 zájezdy a výlety 
 kulturní, sportovní, jiná představení a soutěže 
 prezentační akce 

 
c) Ostatní školní akce 
Mezi takové akce patří: 

 zájmové útvary 
 ostatní soutěže (sběr papíru, léčivých bylin, hliníku aj.) 
 ostatní soutěže (vědomostní, sportovní, kulturní) 

 výstavy, přehlídky 
 sběr a třídění odpadů, Recyklohraní, Den Země 
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5. UČEBNÍ OSNOVY 

 
Učební osnovy obsahují konkrétní výstupy, učivo, přesahy a průřezová témata jednotlivých vyučovacích 
předmětů.  
 
Každá vzdělávací oblast obsahuje svou vlastní charakteristiku a cílové zaměření. Následně je členěna na 
konkrétní vyučovací předmět, jenž je v úvodu adekvátně charakterizován obsahem a členěním obsahu, 
učebním plánem, průřezovými tématy a výchovnými a vzdělávacími strategiemi na úrovni předmětu, které 
rozšiřují výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy uplatňované všemi vyučujícími ve všech 
předmětech. 
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5.1. Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. 
Rozvíjí u žáků osvojení a správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka. Žáci se učí vnímat 
různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Jazykový rozvoj žáků probíhá paralelně s rozumovým  
a emocionálním zráním. 
 
Vzdělávací oblast zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích 
schopností, čtení s porozuměním, práce s literárním textem, psaní a základy jednoduché konverzace v cizím 
jazyce. 
 
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk  
a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Všechny tyto vyučovací předměty mají společné hlavní cíle - vybavit 
žáky dovednostmi, umožnit jim používání jazykových znalostí pro další vzdělávání. Jazykové vzdělávání 
pojímáme jako prostředek pro sdělování myšlenek a pocitů a pro rozvoj myšlení. Z tohoto pohledu k jazyku 
přistupujeme během vyučování a to v rovině kulturní, sociální a psychické. 
 
Obsah vzdělávacího oboru ČESKÝ JAZYK A LITERATURA je rozdělen do čtyř specifických složek:  

 Komunikační a slohová výchova 
 Řečová výchova 
 Jazyková výchova  
 Literární výchova 

Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. 
 
Komunikační a slohová výchova vede žáky k rozvíjení slovní zásoby, řečových schopností a komunikačních 
dovedností, k vnímání a chápání různých jazykových sdělení. Hlavním úkolem je naučit žáky správně  
a srozumitelně se vyjadřovat, osvojit si správnou techniku psaní, napsat krátká sdělení a číst s porozuměním. 
Na prvním stupni má složka komunikační a slohové výchovy samostatnou část Psaní. 
 
Řečová výchova je zaměřena na rozvoj správné výslovnosti žáků a rozvoj jejich slovní zásoby. Slouží  
k podporování komunikačních dovedností jak slovní, tak mimoslovní formou. 
 
Jazyková výchova se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě.  
Je nástrojem funkčního dorozumívání žáků. 
 
Literární výchova se zaměřuje na postupné vytváření základních čtenářských dovedností a návyků a na 
odpovídající reprodukci přečteného. Prostřednictvím četby se žáci seznamují se základními literárními 
formami a učí se rozlišovat představy od skutečnosti. 
 
Zařazení vzdělávacích oborů CIZÍ JAZYK, dále Anglický jazyk a DALŠÍ CIZÍ JAZYK, dále Německý jazyk, umožňuje 
žákům lepší komunikaci v rámci integrované Evropy. Znalost základů cizího jazyka jim pomáhá překonat 
jazykovou bariéru při cestách do zahraničí, připravuje je k praktickému užívání jazyka, zlepšuje jejich 
postavení při přestupu do středního vzdělávání i při uplatnění na trhu práce, a tím zabezpečuje jejich lepší 
uplatnění ve společnosti.  
 
Obsah vzdělávacího oboru CIZÍ JAZYK je rozdělen do čtyř specifických složek:  

 Komunikační a slohová výchova 
 Řečová výchova 
 Jazyková výchova  
 Literární výchova 

 

CIZÍ JAZYK je na naší škole realizován předmětem Anglický jazyk od 3. ročníku s dotací 3 hodiny 
týdně a DALŠÍ CIZÍ JAZYK předmětem Německý jazyk od 8. ročníku s dotací 3 hodiny týdně. 
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Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
 rozvíjení řečových schopností, myšlení, emocionálního a estetického vnímání 
 srozumitelnému vyjadřování se ústní i písemnou formou spisovného jazyka 
 dorozumívání v běžných komunikačních situacích, ke sdělování názorů 
 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku 
 osvojení a rozvíjení správné techniky čtení a psaní, vytváření čtenářských dovedností a čtení  

s porozuměním 
 získávání základních literárních poznatků důležitých pro pochopení čteného textu 
 zvládání orientace v textech různého zaměření 
 k individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla a zájmu o literaturu 

 získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu v běžných situacích 
  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání | Malá škola s velkým srdcem 
 

| 36  
 

5.1.1. Český jazyk a literatura ČJ 

Základní formou výuky je vyučovací hodina. Vyučování probíhá v kmenové třídě, na druhém stupni je hojně 
využívána učebna s multifunkční tabulí. Výuky se účastní celá třída. Mezi často využívané formy práce patří 
např. projekty. Děti navštěvují divadelní představení a připravují dramatizaci pro MŠ, rodiče i veřejnost. 
Prvotiny žáků uveřejňujeme na nástěnkách, popřípadě na školním webu a literárních soutěžích. Zároveň mají 
žáci možnost prezentovat se v recitační soutěži. 
 
Vzhledem k nadměrnému výskytu vad řeči, především dyslálie, rozhodli jsme se do rámce výuky ČJL  
v 1. ročnících zařadit také Řečovou výchovu. Časová dotace tohoto předmětu je 1 hodina týdně, a to pouze  
v tomto ročníku. Cílem předmětu není pouze individuální logopedická péče, tu musí i nadále zajistit 
především rodiče žáků u logopedů pracujících ve zdravotnickém sektoru, nýbrž rozvoj řečových dovedností 
obecně. Jde především o rozšíření slovní zásoby, posilování sluchové a zrakové percepce, jemné i hrubé 
motoriky, fonematického sluchu, pravolevé orientace, vyjadřovacích schopností - mluvení ve správně 
utvořených větách, gymnastiku a správné postavení mluvidel při výslovnosti jednotlivých hlásek, dechová a 
rytmická cvičení, paměťové dovednosti apod. 
 
Český jazyk je členěn na několik složek, jejichž vzdělávací obsah se ve výuce vzájemně prolíná:  
 
Komunikační a slohová výchova - Žáci se učí vnímat a chápat jednotlivá jazyková sdělení. Důraz je kladen na 
rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu, na interpretaci čteného textu. Komunikační dovednosti 
žáka jsou utvářeny ve všech vyučovacích předmětech. K osvojování souvislého plynulého  
a srozumitelného vyjadřování podle komunikačního záměru mluvčího a typu komunikační situace se využívají 
mluvené projevy připravené i nepřipravené, jsou zadávány samostatné práce, navozovány různé situace  
z běžného života, které žáci mají řešit na základě vlastních zkušeností. Důležitou součástí komunikační 
výchovy je rozvoj slovní zásoby. Žák se učí nejen obhajovat svůj názor podložený přesvědčivými argumenty, ale  
i zaujmout kritický a sebekritický postoj. 
 
Psaní je začleněno jako součást ČJ v 1. až 5. ročníku. 
 
Jazyková výchova - Žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého 
jazyka. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem 
srozumitelného vyjadřování. 
 
Literární výchova - Žáci jsou vedeni k vnímání literatury jako zdroje poznání. Čtou s porozuměním, pracují  
s textem a orientují se v dílech českých i světových spisovatelů. Na základě osvojování a rozvíjení čtenářských 
dovedností získávají kladný vztah k literatuře a zájem o četbu a další kulturní prožitky. Prostřednictvím 
regionální literatury se rozvíjí u žáků také zájem o obec, město a kraj, v němž žijí. Snažíme se o to, aby žák 
dokázal sám formulovat své pocity, názory a postoje v literární tvorbě. 
 

Učební plán předmětu 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace 8+1 9+1 8+1 7+1 7 3+2 4 4 4 
Povinnost 
(skupina) 

povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný 
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Průřezová témata 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
 Fungování a vliv médií ve společnosti 
 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
 Stavba mediálních sdělení 
 Tvorba mediálního sdělení 
 Vnímání autora mediálních sdělení 
 Práce v realizačním týmu 

 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 

 Lidské vztahy 
 Kulturní diference 
 Etnický původ 
 Multikulturalita 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 
 Komunikace 
 Kreativita 
 Mezilidské vztahy 
 Poznávací schopnosti 
 Psychohygiena 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Spolupráce a soutěživost 

 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: 

 Občanská společnost a škola 
 Občan, občanská společnost a stát 
 Formy participace občanů v politickém životě 
 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: 

 Evropa a svět nás zajímá 
 Objevujeme Evropu a svět 

 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Vztah člověka k prostředí 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

kompetence výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu 

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 

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 
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 

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 
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sociální a personální 

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 

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 

pracovní 

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 
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1. ročník 
dotace: 8+1, povinný 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu 
a náročnosti 
na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený 
projev 
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 
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 

odpověď celou větou (vyjádření pocitů) 
pozdrav, představení se, prosba, poděkování 
uvolňovací cviky 
orientace: nad, za, pod, před, vedle, mezi, dole, nahoře, 
uprostřed apod. 

ŘEČOVÁ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

hospodárně pracuje s dechem, volí vhodné tempo řeči 
pracuje rytmicky se svým mluveným projevem 
aktivně posiluje své zrakové a sluchové vnímání 
rozšiřuje svou aktivní i pasivní slovní zásobu 
rozlišuje význam slov 
pracuje s pojmy na základě fonematického sluchu 
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou  
a nedbalou výslovnost 

dechová, rytmická a sluchová cvičení 
shody a rozdíly, zrcadlové tvary 
obrázkové slovníky, dějové obrázky 
říkadla, básně, písně, vypravování, popis, 
rozhovor, dramatizace, hra na tělo 
doplňování - tajenky, rébusy, křížovky, osmisměrky 
pravolevá orientace 
správná výslovnost 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu 
a náročnosti 
zvládá opis a přepis krátkých vět 
rozliší všechna písmena velké i malé abecedy 
rozliší větu, slovo, slabiku a hlásku 

slovo, slabika, hláska, slabika otevřená, uzavřená 
krátké a dlouhé samohlásky 
stránka, řádek, sloupec 
tvary písmen - velké a malé tiskací i psací 
vyznačení slabik ve slově 
psaní, čtení předložkové vazby 
seznámení s vlastními jmény 
věta - interpunkční znaménka, intonace, 
seznámení s přímou řečí, začátek a konec věty 
zpětná kontrola napsaného 
diakritická znaménka 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

pamatuje si a reprodukuje jednoduché básničky  
a říkanky 
dokáže se soustředit na poslech pohádek a krátkých 
příběhů 
reprodukuje krátký text podle otázek a obrázků 
seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví 
podle nich jednoduchý příběh 
realizuje první literární pokusy 

přípravná cvičení sluchová a zraková 
čtení textu - nadpis, orientace v textu, intonace 
reprodukce čteného textu, vyjádření kresbou 
formulace otázky a odpovědi 
literární pojmy: loutkové divadlo, kniha, spisovatel, 
ilustrátor + ilustrace, časopis, komiks 

Přesahy 

PRV (1. ročník) : Lidé kolem nás 
PRV (1. ročník): Místo, kde žijeme 
PRV (1. ročník) : Rozmanitost přírody 
HV (1. ročník) : Vokální a instrumentální činnosti 
PRV (2. ročník) : Lidé kolem nás 
PRV (2. ročník): Místo, kde žijeme 
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2. ročník 
dotace: 9+1, povinný 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

rozumí pokynům přiměřené obtížnosti dodržuje 
základní hygienické návyky spojené se psaním a 
čitelnost psaného projevu 
píše správné tvary písmen a číslic 
správně spojuje a napojuje písmena 
dokáže převést jednoduchý mluvený projev do psané 
podoby 
dodržuje správné pořadí a úplnost slov 
zvládne opis a přepis jednoduchých vět i kratších 
souvětí 
píše velká písmena na začátku vlastních 
jmen, názvů měst a obcí, na počátku vět 

praktické čtení - čtení s porozuměním, technika 
čtení, plynulost, orientační prvky v textu 
věcné čtení 
mluvený projev - základní techniky, souvislé 
vyjadřování závislé na komunikační situaci, základní 
komunikační pravidla 
písemný projev - žánry (adresa, blahopřání, 
zpráva, oznámení, vzkaz, dopis), zákl. hygienické 
návyky, technika psaní 

ŘEČOVÁ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

hospodárně pracuje s dechem  
pracuje rytmicky se svým mluveným 
projevem 
aktivně posiluje své zrakové a sluchové vnímání 
rozšiřuje svou aktivní i pasivní slovní zásobu 
rozlišuje význam slov 
pracuje s pojmy na základě fonematického sluchu 

dechová, rytmická a sluchová cvičení 
shody a rozdíly, zrcadlové tvary 
obrázkové slovníky 
dějové obrázky 
říkadla, básně, písně, vypravování, popis, 
rozhovor, dramatizace, hra na tělo 
doplňování - tajenky, rébusy, křížovky, osmisměrky... 
pravolevá orientace 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

rozliší samohlásky a souhlásky 
rozpozná měkké, tvrdé a obojetné souhlásky 
ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik 
správně vysloví a zapíše slabiky 
DE,TE,NE,BE,PE,VE,ME 
rozliší podstatná jména a slovesa 
správně vysloví a napíše znělé a neznělé souhlásky na 
konci slov 
seznámení se znělými hláskami uprostřed slov 

zvuková stránka jazyka - sluch, rozlišení hlásek, 
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhlásk. 
skupin 
hláska, slabika, slovo, věta, abeceda 
rozdělení hlásek - samohlásky, souhlásky 
(měkké, tvrdé - pravopis, obojetné - seznámení) 
slovní zásoba a tvoření slov 
význam slov – nadřazenost, podřazenost 
druhy vět 
psaní velkých písmen 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

čte s porozuměním jednoduché texty  
pamatuje si a reprodukuje jednoduché texty, říkanky a 
básničky 
reprodukuje přiměřený text podle otázek a ilustrace 
 

základní lit. pojmy: 
- rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka 
- spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní 
představení, herec 
- rým, sloka 

Přesahy 

PRV (2. ročník) : Lidé kolem nás  
PRV (2. ročník): Místo, kde žijeme  
HV (2. ročník) : Vokální a instrumentální činnosti  
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3. ročník 
dotace: 8+1, povinný 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

plynule čte, respektuje komunikační pravidla  
o rozhovoru 
pečlivě vyslovuje a volí vhodné jazykové prostředky 
tvoří krátký mluvený i písemný projev 
dodržuje hygienické zásady při psaní 
kontroluje svůj vlastní písemný projev 
dokáže se písemně vyjádřit pomocí jednoduchých 
forem 

psaní - opis, přepis, tvorba vlastního textu 
adresa 
blahopřání 
pozdrav 
dopis, pozdrav na pohlednici 
vypravování 
 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

správně odůvodní psaní souhlásek – spodoba i uvnitř 
slov 
správně tvoří tvary slov 
vyjmenuje slova vyjmenovaná a rozezná slova 
příbuzná 
pracuje s významy slov 
určí podstatná jména - číslo, rod 
vlastní jména 
určí slovesa - osobu, číslo, čas 
seznámí se se základními skladebními dvojicemi 

slovo, slabika 
párové souhlásky uvnitř slov 
vyjmenovaná slova 
slovní druhy - podstatná jména, slovesa  
skladba – základní skladební dvojice 
stavba slova (příbuznost)  
slova jednoznačná, mnohoznačná, protikladná 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

plynule čte s porozuměním 
při čtení správně intonuje a používá přednes 
orientuje se v textu přiměřené náročnosti 
zdramatizuje jednoduchý příběh nebo pohádku 

čtení s porozuměním 
báseň - přednes, sloka, verš, rým 
pohádka 
dětský příběh 

Přesahy 

M (3. ročník) : Závislosti, vztahy a práce s daty 
PRV (3. ročník): Místo, kde žijeme 
PRV (3. ročník): Rozmanitost přírody 
AJ (3. ročník): Řečové dovednosti 
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4. ročník 
dotace: 7+1, povinný 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu  
i nahlas 
rozliší podstatné a okrajové informace v textu, 
zapamatuje si z něj podstatná fakta 
reprodukuje obsah přiměřeně náročného sdělení  
a vede dialog, telefonuje, zanechá vzkaz na 
záznamníku 
v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, 
pauzy a tempo řeči 
rozliší spisovné a nespisovné výrazy a správně je užije 
při komunikaci 
napíše správně a přehledně jednoduchá sdělení 
sestaví osnovu vyprávění 

čtení - praktické i věcné čtení, čtení vyhledávací, 
klíčová slova 
zaznamenávání slyšeného, reagování otázkami 
mluvený projev - dialog na základě obrazového 
materiálu, mimojazykové prostředky 
dialog, telefonní hovor a vzkaz, záznamník 
písemný projev - popis osoby, věci, pozvánka, 
vypravování 
sestavení osnovy 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

rozliší slova stejného nebo podobného 
významu a slova vícevýznamová 
označí ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku 
určí ohebné slovní druhy a používá je ve správných 
tvarech 
vyhledá základní skladební dvojici 
rozliší větu jednoduchou a souvětí 
píše správné i/y ve slovech po obojetných souhláskách 
odůvodní pravopis na základě shody PO = PŘ 

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

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas 
rozliší podstatné a okrajové informace v textu 
reprodukuje obsah přiměřeně náročného 
sdělení a pamatuje si důležité informace 
volně reprodukuje text dle svých schopností 
rozliší pohádku, pověst, bajky a příběhy ze 
života dětí 

poslech literárních textů 
tvořivé činnosti s literárním textem 
přednes, dramatizace, volná reprodukce 
vlastní výtvarný doprovod 
pohádka, povídka, báseň - rým, verš, přirovnání 
pověst, literární pojmy: básník, spisovatel, ilustrátor, 
čtenář, kniha, divadelní představení 
literatura pro mládež 

Přesahy 

VV (4. ročník): Tematické práce 
VV (4. ročník): Komunikační účinky 
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5. ročník 
dotace: 7, povinný 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

čte s porozuměním náročnější texty potichu i nahlas 
posoudí úplnost sdělení 
sestaví osnovu a na jejím základě vytvoří 
projev 
rozpozná přímou řeč a větu uvozovací 
člení text na odstavce 

vypravování - úvod, stať, závěr 
zpráva, oznámení, pozvánka, plakát, přání 
dopis, pohlednice, adresa, sms, email 
popis pracovního postupu 
přímá řeč a věta uvozovací 
 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

porovná významy slov 
rozliší kořen, část příponovou a 
předponovou 
určí slovní druhy ohebné i neohebné a využije je 
v gramaticky správných tvarech 
rozliší slova spisovná, nespisovná a správně 
je užije ve svých vyjádřeních 
určí základní skladební dvojici a syntaktický pravopis 
určí různé druhy podmětu  

slovní zásoba a tvoření slov 
tvarosloví: 
podstatná jména - skloňování, pravopis 
slovesa - časování, slovesa způsob., podmiň., 
rozkaz. 
číslovky - skloňování, druhy, psaní 
neohebné slovní druhy 
věta jednoduchá a souvětí 
skladba: 
základní skladební dvojice + shoda 
naučné slovníky - slovník spis. češtiny, pravidla 
pravopisu a jejich průběžné použití 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

rozliší různé typy textů 
volně reprodukuje text 
vyjádří své dojmy z četby a provede 
jednoduchý záznam čteného 
používá elementární lit. pojmy 
zaznamená zjednodušeně obsah 

různé druhy textů - z čítanky, z knih, z časopisů 
encyklopedie 
tvořivé činnosti s lit.textem (přednes, dramatizace) 
 

Přesahy 

INF (5. ročník): Vyhledání informací a komunikace 
VL (5. ročník): Místo, kde žijeme 
VL (5. ročník): Lidé kolem nás 
VL (5. ročník): Lidé a čas 
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6. ročník 
dotace: 3+2, povinný 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

dorozumívá se kultivovaně v mluveném projevu, 
vhodně využívá verbální i nonverbální komunikaci 
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel 
využívá poznatků o jazyku a stylu ke gram. správnosti 
odlišuje ve čteném nebo slyšeném fakta od názoru a 
hodnocení 
odlišuje subjektivní a objektivní sdělení 
odlišuje rozpornou manipulativní komunikaci  
v masmédiích 
dorozumívá se kultivovaně 
odlišuje spisovný a nespisovný projev 
používá vhodné jazykové prostředky 
využívá základy studijního čtení 
uspořádá informace v textu 

vypravování 
popis, líčení 
zpráva a oznámení 
výpisky a výtah 
dopis, tel. a elektronická komunikace 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu 
samostatně pracuje s pravidly a jazykovými 
příručkami 
využívá znalosti o jazykových normách 
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 
v písemném projevu aplikuje pravopisná pravidla 
správně třídí slovní druhy 
užívá spisovné tvary slov 
využívá znalostí v jazykové normě 
dokládá obohacování slovní zásoby a zásady tvoření 
slov v CJ 
rozlišuje základní skladební dvojici a vedlejší dvojice 

obecné poučení o jazyce 
zvuková stránka jazyka 
pravopis 
tvarosloví 
slovní zásoba a tvary slov 
skladba 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

uceleně reprodukuje text 
formuluje ústně i písemně dojmy 
tvoří vlastní literární text 
rozlišuje základní druhy a žánry, porovnává funkci 
vyhledává informace 

základy literární teorie: próza, poezie, drama 
báje, bajky, regionální pověsti 
dobrodružná literatura 
základy poezie 
pohádka, lidová slovesnost 

Přesahy 

D (6. ročník): Nejstarší starověké civilizace 
INF (6. ročník) : Zpracování a využití informací 
CJL (5. ročník) : Komunikační a slohová výchova 
CJL (5. ročník) : Jazyková výchova 
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7. ročník 
dotace: 4, povinný 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

dorozumívá se kultivovaně a výstižně 
rozliší subjektivní a objektivní sdělení 
odlišuje spisovný a nespisovný projev 
využívá verbálních, nonverbálních a paralingvárních 
prostředků 
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel 
rozpoznává manipulativní komunikaci v médiích 
vyjadřuje se kultivovaně a výstižně 

vypravování 
popis uměleckého díla 
životopis 
žádost a pozvánka 
výtah 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu 
určuje druhy podmětů a přísudků, rozlišuje rozvíjející 
větné členy 
třídí slovní druhy 
zvládá morfologický pravopis 
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 
samostatně pracuje s jazyk. příručkami a slovníky 
dokládá obohacování slovní zásoby a zásady tvoření 
slov, reprodukuje přečtený text 

tvarosloví 
skladba – rozvíjející větné členy, druhy vedlejších vět 
význam slov 
slovní zásoba a slovotvorba 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

využívá verbálních, nonverbálních a paralingvárních 
prostředků 
vyjadřuje se kultivovaně a výstižně 
reprodukuje přečtený text 
formuluje dojmy z četby 
tvoří vlastní lit. text 
rozliší základní lit. druhy a žánry 
porovná různá ztvárnění téhož námětu 

próza (bajka, báje, pověst, legenda, kronika, 
román, povídka) 
biografie a autobiografie 
poezie (druhy lyriky, lyrickoepické žánry) 
divadelní a filmové zpracování lit. díla 

Přesahy 

D (6. ročník): Nejstarší starověké civilizace 
D (7. ročník): Počátky novověku 
D (7. ročník): Vrcholný středověk 
HV (7. ročník): Poslechové činnosti 
OV (7. ročník): Člověk ve společnosti 
VKZ (7. ročník) : Člověk ve zdraví a nemoci 
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8. ročník 
dotace: 4, povinný 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

odlišuje fakta od názoru a hodnocení, ověřuje fakta 
pomocí otázek a dostupných inf. zdrojů 
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení 
dorozumívá se kultivovaně vhodnými jazyk. prostř. 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
využívá poznatků k vlastnímu tvořivému psaní 
využívá základy studijního čtení 
uspořádá informace v textu 
zapojuje se do diskuse 

charakteristika lit. postav 
líčení 
výtah 
výklad 
úvaha 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

rozlišuje a příklady dokládá způsoby obohacování 
slovní zásoby, zásady tvoření českých slov 
samostatně pracuje s jazyk. příručkami 
v písemném projevu zvládá syntaktický pravopis 
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 
třídí slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov 
v písemném projevu zvládá pravopis 
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu 
rozebere stavbu věty i souvětí 

nauka o slovní zásobě - význam slov, slova 
přejatá 
skladba – hlavní a vedlejší věta, grafické znázornění, 
věta jednočlenná, dvojčlenná, poměr mezi hlavními 
větami a druhy vedlejších vět 
tvarosloví 
obecný výklad o jazyce 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

vyhledává dostupné informace a ověřuje jejich 
správnost 
rozlišuje lit. druhy a žánry 
rozlišuje literaturu konzumní a hodnotnou 
 tvoří vlastní lit. text 
uceleně reprodukuje text 
 formuluje dojmy z četby 

próza - cestopis, román, povídka, historická lit., 
literatura faktu 
poezie - teorie verše, lyrický hrdina 
drama - dramatizace, scénář, výstavba dramatu 
rozdělení dramatické tvorby 

Přesahy 

D (8. ročník): Pozdní středověk 
D (8. ročník): Novověk I. 
PČ (8. ročník): Práce s technickými a ostatními materiály 
OV (8. ročník): Člověk jako jedinec 
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9. ročník 
dotace: 4, povinný 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

dorozumívá se kultivovaně a výstižně 
rozliší subjektivní a objektivní sdělení 
využívá základy studijního čtení 
zapojuje se do diskuse 
rozpoznává manipulativní komunikaci v médiích 
porovná různá ztvárnění téhož tématu 
 
 

slohové vrstvy 
vypravování 
popis 
charakteristika 
životopis 
výklad a výtah 
úvaha 
fejeton 
proslov a diskuse 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

má přehled o slovanských jazycích 
rozliší jazyk spisovný, nářečí a obecnou češtinu 
pozná historické útvary v jazyce 
má přehled o základních meznících češtiny 
ovládá tvoření českých slov 
odliší spisovnou výslovnost od nespisovné a text 
převede do spisovné podoby 
pracuje s pojmy předpona, kořen, přípona, koncovka 
rozlišuje slova podle významu a pracuje se slovníkem 
rozlišuje slovní druhy, tvoří spisovné tvary a vhodně je 
používá 
ovládá pravopis koncovek sloves 
ovládá pravopis velkých písmen 
pozná větu jednoduchou, provede rozbor a nakreslí 
graf 
ví, kde se píše čárka ve větě jednoduché i v souvětí 
rozliší souvětí souřadné a podřadné, graficky je 
znázorní; rozliší poměry ve větách 
dorozumívá se kultivovaně a výstižně 

obecné poučení o jazyce 
zvuková stránka jazyka 
význam slov 
tvarosloví 
skladba 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

dorozumívá se kultivovaně a výstižně 
rozliší subjektivní a objektivní sdělení 
využívá základy studijního čtení 
zapojuje se do diskuse 
rozpoznává manipulativní komunikaci v médiích 
porovná různá ztvárnění téhož tématu 
vyhledává a třídí informace ve vztahu k lit. dílu - autor 
tvoří vlastní literární text 
rozpozná styl autora a strukturu literárního díla 
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní 

úvod do literární historie 
vývoj literatury v etapách (středověk, renesance, 
baroko, 19. st., 20. st.) 
vztah mezi literaturou a divadlem 
jazyk literárního díla 
srovnání českých a světových autorů 
 
 

Přesahy 

D (9. ročník): 2. sv. válka 
D (9. ročník): 1. sv. válka 
Z (9. ročník): Globální problémy světa 
HV (9. ročník) : Poslechové činnosti 
OV (9. ročník): Stát a hospodářství 
OV (6. ročník): Člověk jako jedinec 
VKZ (8. ročník): Domov, rodina 
VKZ (8. Ročník): Člověk a zdraví 
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5.1.2. Anglický jazyk AJ 

Výuka probíhá ve třídách (při stavu nad 22 žáků obvykle dělených na 2 skupiny). Pro výuku jsou využívány 
kmenové třídy, počítačové a jazykové učebny. Základní formou práce je vyučovací hodina, při které jsou 
užívány metody a formy práce vedoucí nejen k samostatnému řešení problému, ale především ke spolupráci 
žáků. Ti jsou vedeni k umění sebehodnocení prostřednictvím jazykového portfolia, které zároveň slouží jako 
motivační prvek k rozvíjení klíčových kompetencí. 
 
Na prvním stupni je jazyk vyučován hravou formou. Děti se seznamují se základy cizího jazyka zejména 
odposlechem a nápodobou. Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá mimo jiné na výsledcích  
v mateřském jazyce, proto volíme v počátcích výuky individuální přístup s ohledem na schopnosti žáků (SPU). 
 
Výuka cizího jazyka na druhém stupni navazuje na učivo prvního stupně. Rozvíjejí se dovednosti porozumění 
mluvenému slovu, psanému textu a aktivnímu užití jazyka, čemuž napomáhá znalost gramatických struktur. 
Dále je neustále prohlubována a rozšiřována slovní zásoba vycházející ze základních oblastí lidského života  
a aktuálních témat přiměřených danému věku a zájmu dítěte. Žáci jsou během výuky seznamováni s reáliemi 
cizojazyčných zemí, což pomáhá snižovat jazykové bariéry. 
 
Osvojování cizího jazyka umožňuje poznávat rozdíly ve způsobu života lidí jiných zemí a lépe porozumět jejich 
odlišným tradicím. Výuka cizích jazyků v sobě zahrnuje prvky ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci jsou 
seznamováni s tradicemi a zvyky jednotlivých zemí, jejich dějinami a způsobem života. Podstatnou úlohu zde 
hraje i využívání různých informačních technologií. 
 

Učební plán předmětu 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace   2+1 3 3 3 3 3 3 
Povinnost 
(skupina) 

  povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný 
 

Průřezová témata 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:  
 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 

 Etnický původ 
 Kulturní diference 
 Lidské vztahy 
 Multikulturalita 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 
 Komunikace 
 Kreativita 
 Mezilidské vztahy 
 Poznávací schopnosti 
 Psychohygiena 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Spolupráce a soutěživost 

 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: 

 Občanská společnost a škola 
 Občan, občanská společnost a stát 
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VÝCHOVA K V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: 
 Evropa a svět nás zajímá 
 Objevujeme Evropu a svět 
 Jsme Evropané 

 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
 
 

Výchovné a vzdělávací strategie 

kompetence výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu 

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

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) 

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 

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 

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 

pracovní 

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 
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3. ročník 
dotace: 2+1, povinný 

 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Výstupy Učivo 

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností  
a reaguje na ně verbálně i neverbálně 
zopakuje a použije slova a slovní spojení se kterými se 
v průběhu výuky 
rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, 
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 
přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či 
slovního spojení 
píše slova krátké věty na základě textové a vizuální 
předlohy 

zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky 
(pasivně) 
základní výslovnostní návyky 
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 
tematicky orientovaná slovní zásoba 

Přesahy 

ČJL (3. ročník): Komunikační a slohová výchova 
M (3. ročník): Číslo a početní operace 
PRV (3. ročník) : Rozmanitost přírody 
PRV (3. ročník) : Lidé kolem nás 

 
Tematické okruhy:  
Classroom communication Me and my family Home  Days in a week  Colours 
Numbers  1 – 20   Animals   Nature  Seasons 
 
Gramatické jevy:  
osobní zájmena, to be, to have got 
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4. ročník 
dotace: 3, povinný 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Výstupy Učivo 

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 
témat (s vizuální oporou) 

práce se slovníkem 
 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Výstupy Učivo 

vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům 
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného 
života (s vizuální oporou) 

práce se slovníkem 
tematicky orientovaná slovní zásoba 

MLUVENÍ 

Výstupy Učivo 

zapojí se do jednoduchých rozhovorů 
sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy a jiných 
osvojovaných témat; odpovídá na jednoduché otázky 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy a jiných 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

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

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Výstupy Učivo 

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

mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět 
(tolerance elementárních chyby, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění)  
to be, to have got, to like 
přítomný čas prostý – kladné sdělení 

PSANÍ 

Výstupy Učivo 

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) 
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 
mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět 
(tolerance elementárních chyby, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění) 

Přesahy 

 

 
Tematické okruhy:  
Weather, Nature  Food, Meals & Drinks  Calendar (Months, Date, Time)   Traffic 
Jobs    Human Body   My Town (Address)    Shopping 
Clothes    Free Time   School     Family 
Events & Festivals Numbers (0 – 100)  My Country 
 
Gramatické jevy:  
osobní zájmena, to be, to have got, přivlastňovací zájmena, ne/určitý člen, množné číslo + výjimky 
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5. ročník 
dotace: 3, povinný 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Výstupy Učivo 

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 
témat (s vizuální oporou) 
rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je 
pronášen pomalu a zřetelně (s vizuální oporou) 

práce se slovníkem 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Výstupy Učivo 

vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům 
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného 
života (s vizuální oporou) 

práce se slovníkem 
 

MLUVENÍ 

Výstupy Učivo 

zapojí se do jednoduchých rozhovorů 
sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času 
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a jiných 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

zvuková podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně) 
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 
 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Výstupy Učivo 

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

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

PSANÍ 

Výstupy Učivo 

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

grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně) 
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 
mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět 
(tolerance elementárních chyby, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění) 

Přesahy 

 

 
Tematické okruhy:  
Weather, Nature Food, Meals & Drinks  Calendar (Months, Date, Time)   Traffic 
Jobs   Human Body & Health Care My Town (Address)    Shopping 
Clothes   Free Time   School     Family 
Events & Festivals Numbers (1 – 100)  My Country 
 
Gramatické jevy:  
to be, to have got, to like, vazba there is, there are, ukazovací zájmena, řadové číslovky, stupňování jedno-  
a dvouslabičných přídavných jmen 
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6. ročník 
dotace: 3, povinný 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Výstupy Učivo 

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

rozvíjení dostačující slovní zásoby ke komunikaci 
vztahující se k probíraným okruhům a situacím 
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k 
realizaci komunikačního záměru žáka (tolerovány 
elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Výstupy Učivo 

vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech  
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v 
nich požadované informace 

práce se slovníkem 
slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k 
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným 
tematickým okruhům a komunikačním situacím 
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k 
realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány 
elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

MLUVENÍ 

Výstupy Učivo 

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

zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 
srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a 
větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov 
osvojené slovní zásoby  
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k 
realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány 
elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

PSANÍ 

Výstupy Učivo 

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

grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 
srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a 
větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov 
osvojené slovní zásoby; práce se slovníkem 
slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k 
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným 
tematickým okruhům a komunikačním situacím 
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k 
realizaci komunikačního záměru žáka (tolerovány 
elementární chyby, jež nenarušují smysl sdělení) 

Přesahy 

 

 
Tematické okruhy:  
Introduction  Family & Pets  House    Time & Date   
Celebrations & Invitations   My town & Country  Visits 
Clothes & Mode  Animals   Free Time   Shopping 
 
Gramatické jevy:  
to be + min. čas, to have got, přítomný čas prostý a průběhový – kladné tvrzení, zápor, tvoření otázek, krátká 
odpověď, vazba there is/there are, frekvenční příslovce, sloveso can, časové předložky 
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7. ročník 
dotace: 3, povinný 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Výstupy Učivo 

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

rozvíjení dostačující slovní zásoby k probíraným 
tematickým okruhům a situacím 
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů (jsou 
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění) 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Výstupy Učivo 

vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech  
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v 
nich požadované informace 

práce se slovníkem 
slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k 
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným 
tematickým okruhům a komunikačním situacím 
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů (jsou 
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění) 

MLUVENÍ 

Výstupy Učivo 

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

zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 
srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a 
větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov 
osvojené slovní zásoby  
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů (jsou 
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění) 

PSANÍ 

Výstupy Učivo 

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

grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 
srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a 
větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov 
osvojené slovní zásoby 
práce se slovníkem 
slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k 
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným 
tematickým okruhům a komunikačním situacím 
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k 
realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány 
elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

Přesahy 

 

 
Tematické okruhy:  
Holidays & Travelling  Leisure Time  Hobbies   Pets 
Festivals & Events  Meals & Drinks  Firts Aid  Activities 
Ecology & Environment  Future   United Kingdom  Currency 
 
Gramatické jevy:  
must, have to, un/countable nouns, much/many, rozkazovací způsob (příkazy - do!, zákazy - don’t!), minulý čas - 
kladné tvrzení, zápor, tvoření otázek, krátká odpověď, ne/pravidelná slovesa, stupňování přídavných jmen, vazba 
there is/there are, frekvenční příslovce, stupňování víceslabičných přídavných jmen, místní předložky 
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8. ročník 
dotace: 3, povinný 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Výstupy Učivo 

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

slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k 
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným 
tematickým okruhům a komunikačním situacím 
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů (jsou 
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění) 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Výstupy Učivo 

vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech  
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v 
nich požadované informace 

práce se slovníkem; slovní zásoba rozvíjení dostačující 
slovní zásoby k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím 
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů (jsou 
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění) 

MLUVENÍ 

Výstupy Učivo 

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

zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 
srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a 
větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov 
osvojené slovní zásoby  
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů (jsou 
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění) 

PSANÍ 

Výstupy Učivo 

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

grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 
srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a 
větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov 
osvojené slovní zásoby 
práce se slovníkem 
slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k 
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným 
tematickým okruhům a komunikačním situacím 
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů (jsou 
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění) 

Přesahy 

 

 
Tematické okruhy:  
English speaking countries (United Kingdom, USA, Canada) Nature & Weather TV 
London & Culture  Sports & Healt care  Eat well   Measurements 
Feelings & Emotions  Directions & Navigations  Urban Life & Shops  
Inventions & Discoveries    
 
Gramatické jevy:  
wh-questions, vztažné věty, would like, want to, vyjádření budoucnosti pomocí going to, sloveso will, vazba there 
is/there are, frekvenční příslovce, lot of, tvoření příslovcí, when  
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9. ročník 
dotace: 3, povinný 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Výstupy Učivo 

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

slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k 
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným 
tematickým okruhům a komunikačním situacím 
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k 
realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány 
elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Výstupy Učivo 

vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech  
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v 
nich požadované informace 

práce se slovníkem 
slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k 
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným 
tematickým okruhům a komunikačním situacím 
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k 
realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány 
elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

MLUVENÍ 

Výstupy Učivo 

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

zvuková podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 
srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a 
větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov 
osvojené slovní zásoby  
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k 
realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány 
elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

PSANÍ 

Výstupy Učivo 

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

grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 
srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a 
větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov 
osvojené slovní zásoby 
práce se slovníkem 
slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k 
ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným 
tematickým okruhům a komunikačním situacím 
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k 
realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány 
elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

Přesahy 

 

 
Tematické okruhy:  
English speaking countries (Australia, New Zealand, India)  Jobs & My plans  Documents  
Society & Global problems  Technology & Media School systems 
 
Gramatické jevy: revize všech probraných časů, like/love/hate, a/an/the, podmínkové věty s if 
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5.1.3. Německý jazyk NJ 

Výuka probíhá ve třídách (při stavu nad 22 žáků obvykle dělených na 2 skupiny). Pro výuku jsou 

využívány kmenové třídy, počítačová učebna a učebna s multifunkční tabulí. Základní formou práce je 
vyučovací hodina, při které jsou užívány metody a formy práce vedoucí nejen k samostatnému řešení 
problému, ale především ke spolupráci žáků. Podstatnou úlohu zde hraje využívání různých informačních 
technologií. 
 
V počátečních fázích výuky je kladen důraz na získání pozitivního vztahu k jazyku. Úspěšnost jazykového 
vzdělávání jako celku je závislá mimo jiné na výsledcích v mateřském jazyce, proto volíme v počátcích výuky 
individuální přístup s ohledem na schopnosti žáků (SPU). Práce je zaměřena především na osvojování a 
upevňování zvukové podoby jazyka a rozvoj základních řečových dovedností. Požadavky vycházejí z 
komunikativních dovedností. Rozvíjejí se dovednosti porozumění mluvenému slovu, psanému textu a 
dovednosti aktivního užití jazyka, čemuž napomáhá znalost základních gramatických struktur. 
 
Od počátku výuky jsou žákům zprostředkovávány základní informace o životě a kultuře cizojazyčných zemí, 
což pomáhá snižovat jazykové bariéry. Osvojování cizího jazyka umožňuje poznávat rozdíly ve způsobu života 
lidí jiných zemí a lépe porozumět jejich odlišným tradicím. Zároveň žáci získávají srovnání s dalším cizím 
jazykem a kulturou dané země. 
 
 

Učební plán předmětu 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace        0 + 3 0 + 3 
Povinnost 
(skupina) 

       povinný povinný 
 

Průřezová témata 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:  
 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 

 Etnický původ 
 Kulturní diference 
 Lidské vztahy 
 Multikulturalita 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Komunikace 
 Mezilidské vztahy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Spolupráce a soutěživost 

 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: 

 Občanská společnost a škola 
 Občan, občanská společnost a stát 

 
VÝCHOVA K V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: 

 Evropa a svět nás zajímá 
 Objevujeme Evropu a svět 
 Jsme Evropané 

 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

kompetence výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu 

k učení 

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 

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) 

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 

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 

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 
vytváříme představy o zvycích v cizojazyčných zemích prostřednictvím písní a her 
vedeme žáky k respektování pravidel společné hry 

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 
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8. ročník 
dotace: 0+3, povinný 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Výstupy Učivo 

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a 
reaguje na ně  
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 
témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 
rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat  

pokyny učitele 
běžná konverzační témata 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Výstupy Učivo 

rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům  
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují 
k běžným tématům  
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud 
má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm 
požadovanou informaci  

slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji 
používat v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů, práce se slovníkem  
 

MLUVENÍ 

Výstupy Učivo 

zapojí se do jednoduchých rozhovorů  
sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných témat 
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá  

zvuková podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), 
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a 
grafickou podobou slov 
mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět 
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění) 
 

PSANÍ 

Výstupy Učivo 

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

grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), 
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 
mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět 
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění) 
 

Přesahy 

OV (7. ročník): Člověk a společnost  
VKZ (8. ročník): Domov, rodina 
Z (8. ročník): Evropa 
Z (8. ročník): Regiony Evropy 

 
Tematické okruhy:  
Abeceda Základní číslovky Barvy   Já a moje rodina  Škola  Jídlo 
Kalendářní rok (roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny) Počasí   Zvířata  
Příroda  Představování  Vánoce   Dům, pokoj  Věci denní potřeby 
Každodenní situace   Lidé   Narozeniny  Svátky, prázdniny 
Město, země  
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9. ročník 
dotace: 0+3, povinný 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

Výstupy Učivo 

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a 
reaguje na ně  
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 
témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 
rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat  

pokyny učitele 
běžná konverzační témata 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Výstupy Učivo 

rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům  
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují 
k běžným tématům  
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud 
má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm 
požadovanou informaci  

slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji 
používat v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů, práce se slovníkem  
 

MLUVENÍ 

Výstupy Učivo 

zapojí se do jednoduchých rozhovorů  
sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných témat 
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá  

zvuková podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), 
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a 
grafickou podobou slov 
mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět 
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění) 
 

PSANÍ 

Výstupy Učivo 

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

grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), 
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 
mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět 
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění) 
 

Přesahy 

Z (8. ročník): Česká republika 
Z (9. ročník): Životní prostředí 
OV (9. ročník): Stát a hospodářství 
VKZ (8. ročník): Člověk a zdraví 
Z (8. ročník): Evropa 
Z (8. ročník): Regiony Evropy 
 
 

 
Tematické okruhy:  
Volný čas Povolání Lidské tělo Zdraví  Oblékání   Nákupy  
Obec a město Dopravní prostředky  Kalendářní rok (svátky)    Turistika  
Reálie zemí příslušných jazykových oblastí Cizí jazyky Denní program  Zájmy 
Telefonování Návštěvy Nákupy  Kalendář BRD   Pohádka 
Naše okolí 
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5.2. Matematika a její aplikace 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v běžném 
životě, posiluje schopnost logického myšlení a prostorové představivosti. Žáci si osvojují základní matematické 
pojmy a symboly, matematické postupy a způsoby jejich užití. Učí se přesnosti a uplatňování matematických 
pravidel, používání kalkulátoru a matematických výukových programů. Matematika prolíná celým základním 
vzděláváním, postupně pomáhá žákům získávat matematickou gramotnost a učí je dovednostem využitelným 
v praktickém životě. 
 
Důležitou součástí matematického vzdělávání je osvojení rýsovacích technik, které žáci využijí při dalším 
studiu. 
 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na tematické okruhy: 

 Čísla a početní operace (Číslo a proměnná) 
 Závislosti, vztahy a práce s daty 
 Geometrie v rovině a prostoru 
 Aplikační úlohy (Nestandardní aplikační úlohy a problémy) 

 
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 
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. Řeší různé zábavné úlohy, kvizy, rébusy, doplňovačky a učí se samostatně pracovat při 
využívání prostředků výpočetní techniky a používání některých dalších pomůcek. 
 
Výuka probíhá v předmětech MATEMATIKA (1. - 9. ročník) a TECHNICKÉ KRESLENÍ (9. ročník). 
 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
 osvojování a chápání matematických postupů a schopnosti zpracování poznatků 
 rozvíjení paměti a logického myšlení prostřednictvím matematických operací 
 používání matematických symbolů 
 vytváření prostorové představivosti 
 rozboru problému, stanovení postupu jeho řešení, odhadu výsledku a vyhodnocení správnosti výsledku 
 řešení základních matematických operací, přesné a jasné formulace úkolu a jeho výsledku 
 uplatnění matematických znalostí a dovedností v běžném životě (odhady, měření, porovnávání velikostí a 

vzdáleností, orientace) 
 rozvíjení spolupráce při společném řešení stanovených úkolů 
 rozvíjení samostatnosti, systematičnosti, vytrvalosti, přesnosti a sebekontroly 
 zdokonalování grafického projevu a základních rýsovacích technik 
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5.2.1. Matematika M 

Výuka je realizována v domovských učebnách nebo v učebně s interaktivní tabulí. Rozvíjíme vědomosti  
a dovednosti potřebné v praktickém životě, analyticko-syntetické myšlení, logiku, tvořivost a schopnost řešit 
problém. Ve vyučovacím procesu využíváme skupinové a projektové formy i práci frontální. Při vyučování se 
zaměřujeme především na rozvoj životních kompetencí - učit se, spolupracovat, rozvíjet zodpovědnost, 
tvořivost, umět náležitě komunikovat a řešit problém. Soustavně zařazujeme činnosti, při kterých žáci aplikují 
matematické dovednosti při řešení životních situací. 
 
Předmět je členěn na práci s číslem a početní operace (první stupeň), práci s proměnnou (druhý stupeň), dále 
geometrii v rovině a v prostoru, závislosti, vztahy a práce s daty, nestandartní aplikační úlohy a řešení 
problémových úloh. 
 
V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizuje také obsah průřezového tématu Osobnostní  
a sociální výchova. 

Učební plán předmětu 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace 4 5 5 5 4+1 3+1 4+1 4 4+1 

Povinnost 
(skupina) 

povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný 
 

Průřezová témata 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:  
 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 
 Komunikace 
 Kreativita 
 Mezilidské vztahy 
 Poznávací schopnosti 
 Psychohygiena 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Spolupráce a soutěživost 

 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 
 Lidské vztahy 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

kompetence výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu 

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 

k řešení problémů 

učíme žáky nebát se problémů a při jejích 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 
rozvíjíme logické myšlení a vlastní postup při řešení problémových úloh 

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 

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 

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 

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 jejích funkčnost 
pomáháme žákům využívat znalosti a zkušenosti získané v předmětu v zájmu dalšího 
rozvoje i své přípravy na budoucí povolání 
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1. ročník 
dotace: 4, povinný 

 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

Výstupy Učivo 

čte, píše a používá číslice do 20 
sčítá a odčítá pomocí znázornění v oboru do 20 
porovnává množství a vytváří soubory prvků podle 
daných kritérií v oboru do 20 
zná matematické pojmy + , -, =, <, > a umí je zapsat 
najde a zaznamená číslo na číselné ose do 20 
pracuje s pojmy před, za, první, druhý, atd., poslední, 
hned za, hned před, ... 
vyjmenuje i zapíše číselnou řadu do 20 
řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v 
oboru do 20 
modeluje jednoduché situace podle pokynů a s 
využitím pomůcek 
pracuje se vztahy o méně, o více 

obor přirozených čísel do 20 s přechodem 
zápis čísla v desítkové soustavě, znázornění 
číselná osa, teploměr, model 
číselná řada 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU 

Výstupy Učivo 

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) 
porovná velikosti útvarů 
samostatně se připraví na geometrii (vhodné pomůcky, 
základní návyky) 

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

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Výstupy Učivo 

orientuje se v zadání slovní úlohy a tvoří jednoduché 
odpovědi 
orientuje se v čase – základní orientace 
 

hodiny a orientace v čase (obecně), práce s ciferníkem 
doplňování jednoduché tabulky 

Přesahy 

PRV (1. ročník): Lidé a čas  
PRV (1. ročník) : Rozmanitost přírody 
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2. ročník 
dotace: 5, povinný 

 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

Výstupy Učivo 

čte, zapisuje a porovnává čísla do 100 
používá přirozená čísla a početní operace s nimi  
k modelování 
reálných situací 
počítá předměty v daném souboru a vytváří 
soubory s daným počtem prvků 
užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 
užívá lineární uspořádání a zobrazí čísla na číselné ose 
provádí zpaměti jednoduché početní operace  
s přirozenými čísly 
vyjmenuje řady násobků a prakticky je využívá, má 
zautomatizované řady násobků vzestupně i sestupně 

obor přirozených čísel do 100 s přechodem přes 
desítku 
zápis čísla v desítkové soustavě 
číselná osa 
násobilka 1-5 (automatizace) 
násobilka 6-9 (dle možností) 
vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 
písemné algoritmy početních operací (seznámení) 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU 

Výstupy Učivo 

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa 
nachází v reálném životě základní rovinné útvary  
a jednoduchá tělesa 
porovná velikost útvarů 
měří a odhaduje délku úsečky v cm 
seznámí se s mm, m 
rozezná, modeluje nebo doplní jednoduché souměrné 
útvary ve čtvercové síti 
osvojí si základy měření, správně narýsuje úsečku dané 
délky 

základní útvary v rovině: bod, přímka, úsečka, čtverec, 
obdélník, trojúhelník, kruh 
délka úsečky 
čára lomená, křivá, přímá 
jednotky délky (m, cm, mm) 
osová souměrnost 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Výstupy Učivo 

orientuje se v čase, umí odečíst a nastavit čas z hodin 
popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života, užívá pojmy čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá hodina 
doplňuje tabulky, schémata, posloupnost čísel 

hodiny a orientace v čase obecně 
jednoduché diagramy a tabulky, magické čtverce  
a cvičení rozvíjející logické myšlení 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Výstupy Učivo 

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“) 

Přesahy 

PRV (2. ročník): Lidé a čas  
PČ (2. ročník): 
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3. ročník 
dotace: 5, povinný 

 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

Výstupy Učivo 

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000 
používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací (písemné sčítání, odčítání) 
počítá předměty v daném souboru a vytváří 
soubory s daným počtem prvků 
užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 
používá lineární uspořádání 
zobrazí číslo na číselné ose 
provádí zpaměti jednoduché početní operace  
s přirozenými čísly 
řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje 
a modeluje osvojené početní operace 
má zautomatizované spoje v oblasti násobení a dělení 
seznámí se se základní terminologií (součet, rozdíl, 
součin, podíl) 

obor přirozených čísel do 1000 
jednoduché početní operace (+, -, :, .) s přirozenými 
čísly 
počítání po desítkách a stovkách do 1000 
zápis čísla v desítkové soustavě 
číselná osa 
násobilka 6-9 (automatizace) 
násobení v oboru násobilek (0-10) a desítek (20, 30, …) 
do tisíce  
vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 
písemné algoritmy početních operací - sčítání a 
odčítání do 1000 
pamětné i písemné sčítání a odčítání do 1000 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU 

Výstupy Učivo 

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě 
jejich reprezentaci 
porovná velikost útvarů 
odhadne a změří délku úsečky 
rozezná a vymodeluje jednoduché osově souměrné 
útvary v rovině 
rozezná rovnoběžky a různoběžky 
ovládá práci s kružítkem, sestrojí správně kružnici 

základní útvary v rovině: viz 2. ročník + polopřímka, 
kružnice, kruh, trojúhelník  
délka úsečky 
opačná polopřímka 
jednotky délky a jejich převody (km, m, dm, cm, mm) 
obvod obrazce 
osově souměrné útvary 
základní útvary v prostoru: kvádr, krychle, koule, 
jehlan, kužel, válec 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Výstupy Učivo 

provádí jednoduché převody jednotek délky a 
hmotnosti 
popíše jednoduché závislosti z praktického života 
doplní tabulky, schémata a posloupnosti čísel 
orientuje se čase - minuty 

závislosti a jejich vlastnosti 
hmotnost, délka, čas 
diagramy, grafy, tabulky 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Výstupy Učivo 

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“) 

Přesahy 

PRV (3. ročník): Lidé a čas 
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4. ročník 
dotace: 5, povinný 

 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

Výstupy Učivo 

čte, zapisuje a porovnává čísla v oboru přirozených 
čísel do 1 000 000 
zaokrouhluje a provádí odhad 
bezpečně aplikuje malou násobilku 
provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 
zaokrouhlí přirozená čísla 
provádí kontrolu výsledků početních 
operací 
tvoří a řeší slovní úlohy, v nichž aplikuje osvojené 
početní operace v definovaném oboru N 
seznámí se se zlomky 

pamětné násobení a dělení 
obor přirozených čísel od nuly do milionu 
zápis čísla v desítkové soustavě, znázornění 
číselná osa 
písemné násobení dvouciferným činitelem 
písemné dělení 
pamětné sčítání a odčítání 
písemné sčítání a odčítání 
zlomky 
zaokrouhlování 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU 

Výstupy Učivo 

sestrojí rovnoběžky a kolmice 
narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník a kružnici) 
používá a převádí základní jednotky délky 
rozpozná a znázorní jednoduché osově souměrné 
útvary 
s pochopením používá pojem obvod 

čtverec, obdélník 
délka úsečky 
jednotky délky a jejich převody 
obvod obrazce, praktické využití 
vzájemná poloha dvou přímek v rovině 
osově souměrné útvary 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Výstupy Učivo 

vyhledá, sbírá a roztřídí data 
čte jednoduché tabulky a diagramy 

vztahy a závislosti, jejich vlastnosti 
diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády  

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Výstupy Učivo 

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“) 

Přesahy 

VL (4. ročník): Lidé a čas 
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5. ročník 
dotace: 4+1, povinný 

 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

Výstupy Učivo 

využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 
provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 
zaokrouhluje přirozená čísla 
provede odhad a kontroluje si výsledky početních 
operací v oboru N 
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní 
operace v celém oboru N 
čte a píše zlomky 

vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 
obor přirozených čísel 
písemné algoritmy početních operací 
zlomky – pojem, graficky znázornění, sčítání  
a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, výpočet 
části celku 
desetinná čísla – základní operace s jednoduchými 
desetinnými čísly (desetiny, setiny) 
aritmetický průměr 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU 

Výstupy Učivo 

načrtne a sestrojí trojúhelník, čtverec, obdélník, 
kružnici a užívá jednoduché konstrukce a systém 
značení 
určí obvod mnohoúhelníku sečtením stran 
určí obsah čtverce, obdélníku a jednoduchých obrazců 
pomocí čtvercové sítě 
používá a převádí základní jednotky obsahu 

trojúhelník – vlastnosti, druhy, konstrukce, 
trojúhelníková nerovnost 
základní útvary v rovině 
obvody základních útvarů podle vzorců 
obvody mnohoúhelníků 
osa a střed úsečky 
jednotky délky a převody jednotek  
obsah – jednotky obsahu 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Výstupy Učivo 

vyhledá, posbírá a roztřídí data 
čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 
převádí jednotky délky, hmotnosti, času, obsahu, 
objemu 
 

vztahy a závislosti, jejich vlastnosti 
diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády 
využívání prostředků výpočetní techniky 
převody jednotek (délka, hmotnost, čas, obsah, objem 
– l, dcl, ml) 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Výstupy Učivo 

řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, 
jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých 
postupech a algoritmech školské matematiky 

slovní úlohy 
magické čtverce 
prostorová představivost 

Přesahy 
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6. ročník 
dotace: 3+1, povinný 

 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

Výstupy Učivo 

používá početní operace v oboru 
desetinných nezáporných čísel a celých čísel 
řeší jednoduché lineární rovnice 
zaokrouhluje, odhaduje výsledky 
využívá dělitelnost přirozených čísel 

desetinná čísla - číselná osa, početní výkony 
zlomek 
celá čísla - číselná osa, početní výkony 
jednoduché lineární rovnice 
dělitelnost přirozených čísel 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU 

Výstupy Učivo 

charakterizuje a třídí základní rovinné 
útvary 
určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 
odhaduje a počítá obsah čtverce a obdélníka 
sestrojí některé rovinné útvary 
určí osově souměrný útvar 
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v 
osové souměrnosti 
určuje a charakterizuje základní tělesa 
(kvádr a krychle) 
vypočítá objem a povrch, sestrojí sítě a 
kreslí základní tělesa ve volném 
rovnoběžném promítání 

rovinné útvary (přímka, polopřímka, úsečka, 
trojúhelník, úhel, čtverec, obdélník) 
typy úhlů 
metrické vlastnosti v rovině (trojúhelníková 
nerovnost, druhy úhlů) 
prostorové útvary kvádr, krychle 
konstrukční úlohy 
osová souměrnost 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Výstupy Učivo 

  

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Výstupy Učivo 

snaží se používat logickou úvahu a 
kombinační úsudek při řešení úloh 
řeší úlohy na prostorovou představivost, 
kombinuje poznatky 
chápe pojem zlomek 

číselné řady 
matematické kvizy a hádanky 
logické geometrické úlohy 

Přesahy 
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7. ročník 
dotace: 4 + 1, povinný 

 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

Výstupy Učivo 

provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel 
užívá různé způsoby vyjádření vztahu celek - část 
řeší situace pomocí poměru, měřítka map a 
plánů 
řeší aplikační úlohy na procenta 
analyzuje a řeší jednoduché problémy s využitím 
matematického aparátu 

zlomky 
početní výkony 
vztah k desetinným číslům 
poměr 
měřítka 
úměra 
trojčlenka 
procenta - základ, p. část, počet procent, promile 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU 

Výstupy Učivo 

charakterizuje a třídí rovinné útvary 
odhaduje a vypočítává další obvody a 
obsahy (trojúhelníky, čtyřúhelníky) 
načrtne a sestrojí trojúhelník podle vět SSS, 
SUS, USU, také rovnoběžník a lichoběžník 
užívá věty o shodnosti trojúhelníku 
určí středově souměrný útvar a sestrojí 
útvary ve středové souměrnosti 
určí a charakterizuje další tělesa (kolmé 
hranoly), vypočítá jejich povrch, objem, 
načrtne jejich sítě 

rovinné útvary - čtyřúhelníky, pravidelný 
mnohoúhelník, věta o shodnosti trojúhelníka 
prostorové útvary - kolmý hranol 
středová souměrnost 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Výstupy Učivo 

vyhledává, vyhodnocuje a zpracováná data, 
porovnává jejich soubory 
určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti, 
vyjádří vztah tabulkou a grafem 
matematizuje jednoduché reálné situace 

funkce 
pravoúhlá soustava souřadnic 
přímá a nepřímá úměrnost 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Výstupy Učivo 

užívá logické úvahy, kombinuje, hledá 
různá řešení úloh 

číselné a obrázkové analogie 

Přesahy 

CH (8. ročník) : Anorganické sloučeniny 
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8. ročník 
dotace: 4, povinný 

 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

Výstupy Učivo 

užívá mocniny a druhou odmocninu (také odhady) 
matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných 
určí hodnotu výrazu 
provádí početní výkony s mnohočleny, 
rozkládá je pomocí vzorců a vytýkání 
formuluje a řeší situace pomocí rovnic 
využívá matematický aparát v oboru 
reálných čísel 

Pythagorova věta 
mocniny a druhá odmocnina, mocnina s 
přirozeným mocnitelem 
výrazy - mnohočleny 
lineární rovnice 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU 

Výstupy Učivo 

charakterizuje další rovinné útvary 
využívá potřebnou matematickou symboliku 
odhaduje a vypočítává obsah a obvod kruhu 
určuje a charakterizuje válec, vypočítává jeho objem, 
povrch, načrtne a sestrojí jeho síť 
analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s 
využitím osvojeného matematického aparátu 

rovinné útvary - kružnice, kruh, Thaletova kružnice 
metrické vlastnosti v rovině Pythagorova a Thaletova 
věta prostorové útvary - rotační válec 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Výstupy Učivo 

vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data, 
porovnává jejich soubory 
vyjádří funkční vztah rovnicí, matematizuje 
jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů 

závislosti a data 
statistická šetření 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Výstupy Učivo 

hledá různá řešení zkoumaných situací, 
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení 
řeší úlohy na prostorovou představivost 

logické a netradiční úlohy 

Přesahy 
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9. ročník 
dotace: 4+1, povinný 

 

ČÍSLO A PROMĚNNÁ 

Výstupy Učivo 

dále prohlubuje své znalosti při použití 
mnohočlenů 
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 
analyzuje a řeší jednoduché problémy 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát 

výrazy - mnohočleny 
rovnice - lin. rovnice, soustavy dvou lin. rovnic o 
dvou neznámých, slovní úlohy řešené rovnicí 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU 

Výstupy Učivo 

zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti 
základních rovinných útvarů při řešení úloh a 
jednoduchých praktických problémů 
využívá potřebnou matematickou symboliku 
využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k 
řešení konstrukčních úloh 
užívá k argumentaci a při výpočtech věty o podobnosti 
trojúhelníku 
určuje a charakterizuje další tělesa, odhaduje a 
vypočítává objem a povrch, 
načrtne některé sítě 

rovinné útvary - podobnost, goniometrické funkce 
metrické vlastnosti v rovině - vzdálenost bodu od 
přímky 
prostorové útvary - jehlan, rotační kužel, koule 
konstrukční úlohy - množina všech bodů dané 
vlastnosti (osy, kružnice a jiné) 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

Výstupy Učivo 

zpracovává data, porovnává jejich soubory, vyjádří 
funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

lineární a jiné funkce 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

Výstupy Učivo 

  

Přesahy 
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5.2.2. Technické kreslení      TK 

Úkolem předmětu technické kreslení je seznámit žáky s různými zobrazovacími metodami a jejich využitím  
v praxi. Předmět technické kreslení se vyučuje jako povinný v 9. ročníku s dotací 1 hodina týdně. 
 

Učební plán předmětu 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace         0+1 

Povinnost 
(skupina) 

        povinný 
 

 
Průřezová témata 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:  
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  
 Kreativita 
 Psychohygiena 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Seberegulace a sebeorganizace 

 
Výchovné a vzdělávací strategie 

kompetence výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu 

k 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  
vytváříme situace, v nichž žáci pochopí užitečnost matematického vzdělání 

k řešení problémů 
učíme žáky nebát se problémů a při jejích řešení postupovat od jednodušších ke 
složitějším úkolům 
podporujeme různé způsoby řešení problémů 

komunikativní 
klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace  
napomáháme žákům vnímat složitosti reálného světa a porozumět jim z hlediska 
matematizace reálné situace 

sociální a personální podporujeme vzájemnou pomoc a spolupráci žáků 

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 

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 jejích funkčnost 
pomáháme žákům využívat znalosti a zkušenosti získané v předmětu v zájmu dalšího 
rozvoje i své přípravy na budoucí povolání 
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9. ročník 
dotace: 0+1, povinný 

 

TECHNICKÉ KRESLENÍ 

Výstupy Učivo 

zná a používá technické písmo 
zná a aplikuje různé druhy čar 
zná základní pravidla kótování 
umí narýsovat základní konstrukce ve volném 
rovnoběžném promítání, pravoúhlém promítání na 2 a 
3 průmětny 
umí konstruovat sítě těles, elipsu 
 

technické písmo 
druhy čar, užití druhů čar 
mnohoúhelníky 
přechod kružnicovým obloukem  
spol. vnější tečny 
kótování 
roztečná kružnice 
zobrazování plochých součástí 
volné rovnoběžné promítání 
zobrazení těles v levém i pravém nadhledu i podhledu 
pravoúhlé promítání na 2 a 3 průmětny 
sítě těles 
elipsa, konstrukce různé postupy  

Přesahy 
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5.3. Informační a komunikační technologie 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast zahrnuje základy práce s osobním počítačem a základním programovým vybavením, zejména 
textovým editorem, manažerem souborů, dostupnými výukovými a vzdělávacími programy. Jako 
nadstandardní učivo je možno v této oblasti zařadit práci s webovým prohlížečem a elektronickou poštou. 
 
Žáci si prostřednictvím práce s výukovými počítačovými programy v ostatních vzdělávacích oborech osvojují 
obsluhu počítače na elementární uživatelské úrovni. Získané dovednosti se stávají pro žáky výhodou  
v praktickém životě i při pracovním uplatnění. 
 
Výuka probíhá v předmětu INFORMATIKA. 
 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
 poznávání možností výpočetní techniky, osvojení znalostí a dovedností práce s počítačem; 
 rozvíjení myšlení a logického uvažování; 
 vyhledávání a využívání potřebných informací; 
 sebevzdělávání a ke komunikaci prostřednictvím výpočetní techniky; 
 samostatnému rozhodování při hledání optimálních řešení; 
 získávání odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu; 
 využívání možností počítače k prezentaci výsledků své práce. 
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5.3.1. Informatika INF 

Vyučování probíhá formou vyučovací hodiny ve specializované počítačové učebně vybavené moderní IT 
technikou a v učebně vybavené multimediální tabulí s projektorem a DVD. Vyučovací jednotka je zařazena 
jako dvouhodinový blok jednou za čtrnáct dní. Využívá se především individuální práce, řešení problémů, 
které mohou být i skupinového charakteru. Při hodnocení je sledována samostatnost při řešení úloh, schopnost 
používat získané znalosti a schopnost prezentace výsledků, (např. počítačové zpracování videozáznamů  
a fotografií z každoročních Přírodních laboratoří).  
 
U žáků je rozvíjen kladný a především správný přístup k IT. Vytvářejí se a zdokonalují základní dovednosti při 
obsluze PC, rozvíjí se znalosti o jeho struktuře, stavbě, součástech a jejich funkci. Žáci se učí ovládat základní 
kancelářské programy, textové a tabulkové editory, vytvářejí a upravují prezentace, a to jak v softwarové 
podobě, tak s pomocí další prezentační techniky. Žáci se seznamují s možnostmi grafiky na PC, její tvorbou  
a úpravou (fotografie, tvorba DVD filmů). Důležité je zvládnutí práce s internetem. V neposlední řadě je kladen 
důraz na bezpečnost práce na PC (při vlastním zacházení i zabezpečení počítačové techniky před viry). 

Učební plán předmětu 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace     0+1 1 0+2   

Povinnost 
(skupina) 

    povinný povinný povinný   
 

Průřezová témata 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:  
 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: 
 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
 Fungování a vliv médií ve společnosti 
 Tvorba mediálního sdělení 
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 
 Hodnoty, postoje, praktická etika 
 Komunikace 
 Mezilidské vztahy 
 Kreativita 
 Poznávací schopnosti 
 Psychohygiena 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

kompetence výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu 

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 

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“ 
užíváme metody experimentu k nalezení efektivního řešení problémů ICT 

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.) 

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 

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) 

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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5. ročník 
dotace: 0+1, povinný 

 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 

Výstupy Učivo 

popíše základní části počítače 
využívá základní funkce PC a jeho nejběžnější periferie 
respektuje pravidla bezpečná práce s hardware i 
software a postupuje poučeně v případě jejich závady 
chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím 
orientuje se na klávesnici 
pracuje s jednoduchým grafickým programem 
chápe funkci přenosných médií 
 

základní pojmy - struktura, funkce a popis PC 
multimediální využití PC, didaktické programy 
jednoduchá údržba PC, postupy při běžných 
problémech s hardwarem a softwarem zásady 
bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik 
spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní 
techniky 
základní funkce textového a grafického editoru psaní a 
základní úprava textu v textovém editoru kreslení v 
programu Malování CD, DVD, disketa, flash... 
organizační struktura na disku 
základní formáty souborů 
operační systémy 
jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných 
problémech s hardware a software 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

Výstupy Učivo 

pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru 

zpracování a distribuce informací 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

Výstupy Učivo 

používá jednoduché a vhodné cesty při vyhledávání 
informací na internetu 
vyhledává informace na portálech, v knihovnách a 
databázích 
komunikuje pomocí internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení 
využívá e-mailovou poštu a organizuje si svou poštovní 
databázi 

základy práce s internetovým prohlížečem vyhledávání 
jednoduchých a jednoznačných informací 
formulace požadavku při vyhledávání na internetu, 
vyhledávací atributy  
rizika při získávání informací prostřednictvím 
internetu (vir, spam) 
běžné a každodenní stahování elektronické pošty 

Přesahy 
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6. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

ZÁKLADY PRÁCE NA PC 

Výstupy Učivo 

získává správné návyky při práci s počítačem 
ovládá základní funkce počítače 
orientuje se na české klávesnici 
ovládá nabídku školního vzděl. softwaru 
respektuje pravidla práce na PC a v počít. pracovně 
využívá základní funkce počítače a jeho 
běžné periferie 
chrání data před poškozením, ztrátou, 
zneužitím 

uživatelské prostředí WIN 
prohloubení znalostí 
označení více souborů 
klávesové povely 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

Výstupy Učivo 

ovládá klávesnici a myš, zná význam většiny 
kláves a umí je využívat 
napíše malé a velké písmeno  
smaže text zprava i zleva 
zapne numer, část klávesnice 

textový editor Word 
úvod do textových Editorů 
popis prostředí 
česká klávesnice 
základy editace textu 
operace s bloky 
formát odstavce 
zarovnání odstavce 
práce se souborem 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

Výstupy Učivo 

dokáže vyhledat heslo na internetu internet – prohlížeče, vyhledávače 

Přesahy 
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7. ročník 
dotace: 0+2, povinný 

 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ - MS WORD 

Výstupy Učivo 

orientuje se v uživatelském prostředí MS Word a 
ovládá základní uživatelské operace v programu 
vytvoří samostatný dokument 
ovládá práci s písmem, ohraničením, obrázky 
využívá revizních prvků programu  
vytvoří tabulku a graficky ji upraví 
umí vložit, odstranit, kopírovat, vyjmout objekty 
 

základní funkce MS WORD 
práce se souborem – ukládání souborů 
detailnější formát písma a odstavce, schránka  
čáry a ohraničení, tabulky – vkládání tabulek 
práce s tabulkami – úpravy sloupců a řádků 
vkládání objektů do tabulek 
formát – ohraničení a stínování 
automatické číslování a tvorba odrážek 
hledání a nahrazování textu v dokumentu 
vkládání objektů do prostředí Word 
automatické opravy, kontrola pravopisu 
vložení symbolu do dokumentu 
záhlaví a zápatí, číslování stránek 
tisk, styly, vkládání grafických objektů z internetu 
makra 
tvorba obsahu a rejstříku z dokumentu 
další nastavení Word 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ - MS EXCEL 

Výstupy Učivo 

orientuje se v uživatelském prostředí MS Excel a 
ovládá základní uživatelské operace v programu 
umí vytvořit vlastní sešit, tabulky 
používá základní vzorce  

tabulkový editor, základní pojmy 
základní operace s buňkami 
ukládání souborů, blok – označení do bloku 
grafická úprava buňky, formát buňky 
vzorce, práce s listy, rozdělení tabulky – příčky 
definice řady, vytvoření mapy 
soubor – uložení, otevření, šablona 
příprava tisku – tisk, propojení tabulky Excel 
s Wordem, nastavení Excelu 
vkládání objektů do Excelu 
grafické objekty z internetu v Excelu 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ - GRAFIKA A MÉDIA 

Výstupy Učivo 

vysvětlí rozdíl mezi vektorovou a rastrovou grafikou, 
chápe jejich výhody a nevýhody 
umí pořídit, stáhnout a upravit digitální fotografii 
užívá většího množství prvků v grafickém programu 
pro úpravy fotografií 
užívá efektů při úpravách 

počítačová grafika, rastrová grafika, vektorová grafika, 
grafické programy, úprava fotografií v programu 
Picasa, redukce červených očí 
obrázek do obrázku, vylepšení a základní úpravy 
obrázku, ořez, oříznutí a změna velikosti snímku 
základní úprava tónů, jasu a barevnosti 
srovnání horizontu a linií, efekty 
ostatní úpravy, text v obrázku, rámečky a obrázky 

Přesahy 
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5.4. Člověk a jeho svět 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět rozvíjí základní poznatky žáka o životě společnosti, o živé a neživé přírodě 
a jejich významu pro člověka. Vychází z prvotních zkušeností, znalostí a vědomostí žáka, ze specifik místa, kde 
žije. Žák se učí nově nabyté znalosti a dovednosti uplatňovat v běžném životě. 
 
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět pomáhá žákům utvářet citový vztah k rodné zemi, k nejbližšímu okolí. 
Žáci si vytvářejí základy hodnotového systému a zdravého životního stylu. Osvojují si a upevňují vhodné 
chování a jednání mezi lidmi, učí se chápat rozdílnosti mezi jednotlivci a tolerovat je, navzájem si pomáhat  
a spolupracovat. 
 
Vzdělávací obor oblasti Člověk a jeho svět je členěn do tematických okruhů: 

 Místo, kde žijeme 
 Lidé kolem nás 
 Lidé a čas 
 Rozmanitost přírody 
 Člověk a jeho zdraví 

 
Propojováním tematických okruhů se mohou tvořit v ŠVP různé varianty a obsahy vzdělávacích předmětů. 
Vzdělávací oblast je důležitou složkou počátečního vzdělávání a je základem pro výuku ve vzdělávacích 
oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a Člověk a zdraví. 
 
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí poznávat své nebližší okolí, orientovat se v něm a cítit se  
v něm bezpečně. Postupně poznávají nejbližší okolí místa bydliště a školy a dále své znalosti rozšiřují  
o důležitá místa v obci, regionu, zemi. V tematickém okruhu Lidé kolem nás se žáci učí základům 
společenského chování a jednání. Uvědomují si, že lidé se od sebe navzájem liší a učí se tolerovat odlišnosti 
mezi lidmi. Při praktických činnostech se žáci učí spolupracovat. Seznamují se se základními právy dítěte. Učí 
se chování v krizových situacích, jak jim předcházet, jak na ně reagovat. V tematickém okruhu Lidé a čas se 
žáci učí orientovat se v čase a určovat ho. Poznávají, jak se život a věci v toku času vyvíjejí a mění. Rozlišují 
přítomnost, minulost a budoucnost. Důležitou složkou je praktické poznávání způsobu života v nejbližším 
okolí, návštěva významných historických památek v místě bydliště. V tematickém okruhu Rozmanitost 
přírody se žáci seznamují se změnami v přírodě v průběhu roku. Učí se při praktických činnostech sledovat, 
jak změny v přírodě ovlivňují činnost lidí a jejich život a jaký vliv má činnost lidí na přírodu. Vytvářejí si vztah 
k přírodě a poznávají, že pro další život lidí je velmi důležitá ochrana životního prostředí. V tematickém 
okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají sami sebe, seznamují se se svým tělem, učí se poznávat jeho 
funkce. Učí se dodržovat správné hygienické návyky a uvědomovat si jejich důležitost pro ochranu zdraví. 
Poznávají, co jejich zdraví prospívá a co ho poškozuje, jak se dá předcházet škodlivým vlivům. Učí se za své 
zdraví zodpovídat a pečovat o ně. 
 
Výuka probíhá v předmětech PRVOUKA (1. - 3. roč.), PŘÍRODOVĚDA a VLASTIVĚDA (4. - 5. roč.). 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
 vytváření základních pracovních návyků 
 osvojování pravidel slušného chování a jednání a vytváření pozitivních mezilidských vztahů 
 zájmu o dění v místě bydliště, poznávání nejbližšího okolí a formování citového vztahu k místu a k zemi,  

kde žije 
 rozvoji myšlení a vyjadřování, k rozšiřování slovní zásoby při pojmenovávání věcí, jevů a dějů 
 chápání významu věcí, jevů a dějů, jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí 
 pozorování, pojmenovávání, porovnávání poznatků a zkušeností 
 poznávání propojení mezi člověkem a přírodou a jejich vzájemného ovlivňování, vytváření pozitivního 

vztahu k živé i neživé přírodě 
 upevňování hygienických návyků, zásad zdravého životního stylu 
 hledání potřebných informací a jejich užití v běžném životě 
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5.4.1. Prvouka PRV 

Prvouku vyučujeme na 1. stupni v 1. - 3. ročníku dvě vyučovací hodiny týdně. Při naplňování cílů předmětu se 
využívá metod a forem práce založených na spolupráci a vzájemném učení v menších skupinách. Klasické 
vyučovací hodiny jsou doplněny o vycházky, exkurze, školní projekty a projektové dny. 
 
Prvouka vychází z poznatků, dovedností a zkušeností žáků získaných dosavadní výchovou. Učí je pozorovat  
a pojmenovávat věci a děje, chápat vzájemné vztahy a zákonitosti v přírodě i ve společnosti, a tím porozumět 
světu kolem sebe, jeho vzájemným vazbám a principům. Vytváří u žáků pozitivní a vnímavý postoj k jejich 
okolí, k druhým lidem a přírodě. Při osvojování potřebných dovedností a poznatků je důležitý vlastní prožitek 
žáků, který napomáhá zvládnout i nové role a životní situace školáka. 
 
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 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. 
 

Učební plán předmětu 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace 2 1+1 2       

Povinnost 
(skupina) 

povinný povinný povinný       
 

 

Průřezová témata 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:  
 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 
 Ekosystémy 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
 Vztah člověka k prostředí 
 Základní podmínky života 

 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 

 Etnický původ 
 Lidské vztahy 
 Multikulturalita 
 Princip sociálního smíru a solidarity 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 
 Mezilidské vztahy 
 Psychohygiena 
 Kreativita 
 Poznávací schopnosti 
 Komunikace 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Spolupráce a soutěživost 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Hodnoty, postoje, praktická etika 

 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: 

 Formy participace občanů v politickém životě 
 Občan, občanská společnost a stát 
 Občanská společnost a škola 
 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: 

 Evropa a svět nás zajímá 
 Jsme Evropané 
 Objevujeme Evropu a svět 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

kompetence výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu 

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 

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 

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  
připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 
situacích 

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 
podporujeme vzájemnou pomoc a spolupráci žáků 
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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 

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 
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1. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

Výstupy Učivo 

zná cestu z domova do školy a zpět 
orientuje se v nejbližším okolí školy a svého domova 

domov a jeho okolí; škola – prostředí školy, činnosti ve 
škole; obec (město); okolní krajina 

LIDÉ KOLEM NÁS 

Výstupy Učivo 

popíše jednotlivé role rodinných příslušníků 
používá základní prvky společenského chování 
(pozdravy, poděkování, prosba, ...) 
pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti 
ví, jak se chovat při setkání s cizími lidmi 

rodina - role členů rodiny, práva a povinnosti v rodině, 
příbuzenské vztahy, život a funkce rodiny, mezilidské 
vztahy; základní pravidla společenského chování 
(pozdrav, žádost, prosba, poděkování) 
jednání v obchodě, na poště, u lékaře 
situace hromadného ohrožení − chování při požáru, při 
vyhlášení poplachu, při dopravní nehodě, důležitá 
telefonní čísla 

LIDÉ A ČAS 

Výstupy Učivo 

zvládá jednoduchou orientaci v čase (ráno, poledne, 
večer...) 
zná rozvržení svých denních činností 
pozná, kolik je hodin 

orientace v čase − roční období, den, týden, 
měsíce, rok, kalendář 
část hodiny - čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

Výstupy Učivo 

popíše viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích 
pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících 
živočichů 
pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny 
zná základní pravidla chování v přírodě 
provádí jednoduché pokusy se semeny a přírodninami 

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 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

Výstupy Učivo 

dodržuje základní hygienické návyky a zvládá běžnou 
sebeobsluhu 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času 
využívá bezpečného chování tak, aby neohrožoval sebe 
ani zdraví jiných 
zná základní pravidla BESIP, uplatňuje základní 
pravidla BESIP 
pojmenuje základní části lidského těla 
dokáže sdělit své pocity a zdravotní potíže 
zvládá ošetřit drobné oděrky a poranění 
seznámení s funkcí teploměru 

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, 
předcházení úrazům, první pomoc 
osobní bezpečí − bezpečné chování v silničním 
provozu; krizové situace (vhodná a nevhodná místa 
pro hru) a formy násilí 
BESIP, dopravní značky 
teploměr 

Přesahy 
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2. ročník 
dotace: 1+1, povinný 

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

Výstupy Učivo 

popíše cestu z domova do školy a zpět 
orientuje se v hlavních částech obce, města 
řídí se základními pravidly BESIP 
pozoruje změny ve svém okolí 

domov a jeho okolí, škola (okolí školy, bezpečná cesta 
do školy, riziková místa a situace), obec (město), 
okolní krajina, Česká republika 
pravidla BESIP 

LIDÉ KOLEM NÁS 

Výstupy Učivo 

zná jednotlivé role rodinných příslušníků a vztahy 
mezi nimi 
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy 
toleruje odlišnosti svých spolužáků, projevuje toleranci 
přirozeným odlišnostem spolužáků, jiných lidí, jejich 
přednostem a nedostatkům 
popíše nejběžnější druhy povolání a činností a jejich 
výsledků, vhodně se chová při setkání s cizími lidmi 

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 
situace hromadného ohrožení − chování při 
požáru, při vyhlášení poplachu, při dopravní 
nehodě, důležitá telefonní čísla 

LIDÉ A ČAS 

Výstupy Učivo 

určí kolik je hodin - čtvrthodiny 
rozliší děj v minulosti, přítomnosti a v budoucnosti 

orientace v čase − určování času a měření 
času, roční období, den, týden, měsíce, rok, 
kalendář, hodiny, letopočet, denní režim 
současnost a minulost v našem životě 
- tradiční lidové svátky, státní svátky a významné dny 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

Výstupy Učivo 

rozlišuje co je v okolí přírodní a co vytvořené člověkem 
popíše a porovná viditelné změny v přírodě v 
jednotlivých ročních obdobích 
pozná a popíše nejběžnější druhy domácích a volně 
žijících živočichů 
pozná a pojmenuje základní druhy ovoce  
pozná a pojmenuje základní druhy zeleniny a určí 
rozdíl mezi druhy ovoce a zeleniny 
řídí se základními pravidly chování v přírodě 
provádí jednoduché pokusy se sazeničkami a 
přírodninami 

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 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

Výstupy Učivo 

pojmenuje základní a další části lidského těla 
dodržuje hygienické a stravovací návyky 
rozezná nebezpečí různého charakteru 
dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby 
neohrožoval sebe ani zdraví jiných 
dokáže sdělit a popsat své pocity a zdravotní potíže 
ošetří drobné oděrky a poranění 
ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových 
linek 

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; 
běžné nemoci - prevence, chování v době nemoci, 
základní péče o nemocného drobné úrazy a poranění – 
předcházení úrazům, první pomoc, telefonní čísla 
BESIP 

Přesahy 

M (2. ročník): Závislosti, vztahy a práce s daty 
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3. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

Výstupy Učivo 

vyznačí v jednoduchém plánku místo svého bydliště, 
školy 
vyznačí v jednoduchém plánku cestu z domova do 
školy a zpět 
uvědomuje si nebezpečí spojená s cestou z domova do 
školy a zpět 
zná příslušnost své obce (města) ke kraji 
pozoruje a popíše změny ve svém okolí 
dodržuje pravidla BESIP 

domov a jeho okolí − orientace v obci podle 
plánu, adresa bydliště, místní pověsti, tradice a zvyky, 
kulturní a historické zajímavosti; mapy − čtení mapy, 
vysvětlivky; 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; pravidla BESIP 

LIDÉ KOLEM NÁS 

Výstupy Učivo 

znázorní pomocí jednoduchého stromu blízké 
příbuzenské vztahy 
toleruje odlišnosti svých spolužáků, projevuje toleranci 
přirozeným odlišnostem spolužáků, jiných lidí, jejich 
přednostem a nedostatkům 
vybaví si nejběžnější druhy povolání, řemesel a činností 
ví, jak se chovat při setkání s cizími lidmi 
 

rodina a společnost − role členů rodiny, práva  
a povinnosti v rodině, příbuzenské vztahy, život  
a funkce rodiny, mezilidské vztahy, základní pravidla 
společenského chování (ohleduplnost, etické zásady, 
zvládání emocionality, předcházení konfliktům); 
zájmové organizace a spolky; práva a povinnosti žáků 
školy; 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) povolání, řemesla 

LIDÉ A ČAS 

Výstupy Učivo 

určí kolik je hodin, rozezná různé druhy zobrazení 
času (i v minulosti) a rozlišuje jednotky času 

hodiny, jednotky času 
současnost a minulost v našem životě 
− tradiční lidové svátky, státní svátky a významné dny 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

Výstupy Učivo 

pozná lidské výtvory v krajině 
vyjmenuje změny v přírodě v jednotlivých ročních 
obdobích 
vyjmenuje základní druhy domácích a volně žijících 
živočichů 
pojmenuje a zařadí jednotlivé druhy zeleniny a ovoce 
pozná základní rozdíly mezi dřevinami a bylinami 
dodržuje základní pravidla chování v přírodě 
provádí jednoduché pokusy se známými látkami 

příroda v ročních obdobích − znaky ročních období, 
chování živočichů, péče o zvířata a ptáky, sezonní 
práce na zahradě a na poli 
látky a jejich vlastnosti − základní rozdělení látek a 
jejich vlastnosti, porovnávání látek 
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 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

Výstupy Učivo 

dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby 
neohrožoval sebe ani zdraví jiných 
pojmenuje základní a další části lidského těla 
vysvětlí význam základních orgánů pro život člověka 
ošetří drobné oděrky a poranění, přivolá pomoc k 
vážnějšímu úrazu 

lidské tělo − části lidského těla, hlavní orgány 
a orgánové soustavy a jejich funkce 
drobné úrazy a poranění – předcházení úrazům, 
prevence, první pomoc, BESIP 
nemoci (přenosné a nepřenosné, ochrana před 
infekcemi přenosnými krví, hepatitida, HIV, AIDS) 

Přesahy 
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5.4.2. Přírodověda PŘV 

Svým obsahem navazuje Přírodověda na Prvouku. Vychází z různých přírodovědných okruhů. Žáci získávají 
vědomosti a dovednosti, které jim umožní poznávat přírodu a člověka, poznávají Zemi a vesmír, základní 
přírodní jevy a vztahy, získávají pojem o vzájemných souvislostech mezi organismy. Pozorují a pojmenovávají 
věci, jevy, děje a učí se chápat jejich vztahy z minulosti a do budoucnosti. Tak se utváří jejich první ucelený 
pohled na svět. Na základě poznání sebe, svých potřeb a porozumění světu rozpoznávají, jak se činností lidí 
přetváří krajina. Vlastním pozorováním a řešením přiměřených úkolů jsou vedeni ke kladnému vztahu  
k přírodě, ke svému zdraví, zdravému způsobu života, k ochraně životního prostředí. Učí se vyjadřovat své 
myšlenky, dojmy, poznatky a reagovat na myšlenky, názory a podněty druhých.  
 
Přírodověda je rozdělena do několika 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. 
 

Učební plán předmětu 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace    1,5 2     

Povinnost 
(skupina) 

   povinný povinný     
 

Průřezová témata 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:  
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Psychohygiena 

 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:  

 Ekosystémy 
 Základní podmínky života 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
 Vztah člověka k prostředí 

 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:  

 Multikulturalita 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

kompetence výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu 

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 

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 

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 informace 
srovnává poznatky, dovednosti a zkušenosti z vyučování a praktického života s dalšími 
informacemi z médií 

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 

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 

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 

  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání | Malá škola s velkým srdcem 
 

| 91  
 

4. ročník 
dotace: 1,5, povinný 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

Výstupy Učivo 

zdůvodní základní význam chráněných 
částí přírody a kulturních památek 
objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé 
a neživé přírody, princip rovnováhy přírody, 
nachází souvislosti mezi vzhledem přírody 
a činností člověka 
zná příčiny střídání dne a noci a ročních období 
porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, 
třídí organismy do známých skupin 
zhodnotí jednotlivé činnosti v přírodě a rozlišuje, které 
mohou prostředí i zdraví 
člověka podporovat nebo poškozovat 
založí jednoduchý pokus, naplánuje 
postup, zdůvodní a vysvětlí výsledky 
stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich 
vyplývající rizika vzniku, mimořádných událostí, 
v modelové situaci prokáže schopnost se účinně 
chránit 

živá a neživá příroda 
koloběh v přírodě 
sluneční soustava, planety, Země 
rovnováha v přírodě, vzájemné vztahy mezi organismy 
rozmanitost života na Zemi 
střídání dne a noci a ročních období 
převody jednotek času, hmotnosti, délky 
rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími  
a sezónními činnostmi, mimořádné události 
způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

Výstupy Učivo 

vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí 
odpovídající závěry pro své chování jako chodec  
a cyklista 
rozpozná život ohrožující zranění 

BESIP 
první pomoc při drobných poranění 

Přesahy 

M (4. ročník): Geometrie v rovině a v prostoru  
PČ (4. ročník): Příprava pokrmů 
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5. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

Výstupy Učivo 

vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi 
jako součásti vesmíru 
souvislost s rozdělením časů a střídáním ročních 
období 
zhodnotí jednotlivé činnosti v přírodě a rozlišuje, které 
mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

Vesmír a Země 
ochrana přírody a chování v přírodě 
rozmanitost přírodních podmínek na Zemi 
podnebné pásy 
třídění organismů 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

Výstupy Učivo 

využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení 
základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a 
podpoře vlastního zdravého způsobu života 
rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se 
ve vývoji dítěte před a po jeho narození 
účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a 
odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na 
oprávněné nároky jiných osob 
uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události 
předvede v modelových situacích osvojené jednoduché 
způsoby odmítání návykových látek 
uplatňuje základní dovednosti a návyky související s 
podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 
ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 
uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví 

člověk - lidské tělo 
základy lidské reprodukce 
etapy lidského života 
péče o zdraví a zdravá výživa - denní režim, 
zdravá strava, pitný a pohybový režim 
nemoc a úraz, první pomoc 
intimní a duševní hygiena 
reklamní vlivy 
osobní bezpečí 
situace hromadného ohrožení- rodina, vztahy v rodině, 
partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka 
vztahů a sexuality, intimní a veřejné projevy sexuálně 
determinovaného chování 
návykové látky a zdraví 
partnerství, manželství, rodičovství 
základy sexuální výchovy 
nebezpečí elektronické komunikace 

Přesahy 

INF (5. ročník): Zpracování a využití informací 
INF (5. ročník): Vyhledání informací a komunikace 
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5.4.3. Vlastivěda VL 

Vychází z různých společenských okruhů. Žáci získávají vědomosti a dovednosti, které jim umožní poznávat 
člověka a svět v rodinných, společenských, historických a kulturních souvislostech. Pozorují a pojmenovávají 
věci, jevy, děje a učí se chápat jejich vztahy z minulosti a do budoucnosti. Tak se utváří jejich první ucelený 
pohled na svět. Na základě poznání sebe, svých potřeb a porozumění světu rozpoznávají, jak se činností lidí 
přetváří krajina. Vlastním pozorováním a řešením přiměřených úkolů jsou vedeni ke kladnému vztahu  
k přírodě, ke svému zdraví, zdravému způsobu života, k ochraně životního prostředí. Učí se vyjadřovat své 
myšlenky, dojmy, poznatky a reagovat na myšlenky, názory a podněty druhých.  
 
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. 
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. 

Učební plán předmětu 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace    1,5 2     

Povinnost 
(skupina) 

   povinný povinný     
 

Průřezová témata 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:  
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  
 Rozvoj schopností poznávání  
 Mezilidské vztahy 
 Hodnoty, postoje, praktická etika 

 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:  

 Kulturní rozdíly 
 Lidské vztahy 
 Multikulturalita 
 Princip sociálního smíru a solidarity 

 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:  

 Občanská společnost a škola 
 Občan, občanská společnost a stát 
 Formy participace občanů v politickém životě 
 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:  

 Evropa a svět nás zajímá 
 Jsem Evropané 
 Objevujeme Evropu a svět 

 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

kompetence výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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4. ročník 
dotace: 1,5, povinný 

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

Výstupy Učivo 

určí a vysvětlí polohu svého bydliště vzhledem ke 
krajině a státu 
určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich  
řídí se podle bezpečných zásad v přírodě 
vyhledává údaje o přírodních podmínkách lidí na 
mapách ČR 
seznámí se s hlavní orgány státní moci, symboly státu 
a jejich významem 

ČR 
zemská kůra 
typy krajiny 
okolní krajina 
vodstvo 
půda 
podnebí 
mapa 
kompas 
svět. strany 
orientační určování svět. stran 
měřítko a barvy na mapě 
naše vlast, státní 
symboly 

LIDÉ KOLEM NÁS 

Výstupy Učivo 

vyjádří na základě vlastních zkušeností vztahy mezi 
lidmi 
rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se 
nedají tolerovat 
vyvodí a dodržuje základní pravidla soužití ve škole 

ČR - demokratický stát, principy 
demokracie – úvodní seznámení 
řád školy 
ochrana krajiny a životního prostředí 

LIDÉ A ČAS 

Výstupy Učivo 

pracuje s časovými údaji a využívá je k pochopení 
vztahů mezi ději a jevy 
rozeznává současné a minulé 
objasní historické důvody pro zařazení státních svátků 
a významných dní 
 

orientace v čase 
časový řád 
dějiny jako časový sled událostí 
kalendáře, letopočet, generace 
časová přímka 
proměny způsobu života 
současnost a minulost v našem životě 
dějiny ČR – vybrané kapitoly 
významné dny a svátky ČR 
muzea, knihovny – zdroj získávání informací 

Přesahy 

CJL (4. ročník) : Literární výchova 
M (4. ročník): Závislosti, vztahy a práce s daty 
PŘV (4. ročník): Člověk a jeho zdraví 
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5. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

Výstupy Učivo 

vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách 
a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy  
a orientuje se v mapě ČR a v mapě světa 
vyhledává na mapě typické regionální zvláštnosti 
přírody, sídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního 
zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky  
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života 
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

úvodní pojmy – zeměpisná síť 
Evropa a svět 
evropské státy 
EU 
cestování 
naše vlast - domov, krajina, národ, regiony 
ČR 
Armáda ČR 

LIDÉ KOLEM NÁS 

Výstupy Učivo 

vyjádří na základě vlastních zkušeností vztahy mezi 
lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole,  
v rodině, obci 
poukáže v nejbližším společenském a přírodním 
prostředí na změny a některé problémy a navrhne 
možnosti jejich zlepšení 
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 

právo a spravedlnost, práva a povinnosti dítěte 
mezilidské vztahy, komunikace, kultura, chování lidí 
základní globální problémy 
finance, korupce, reklamace, dluh, příjmy, výdaje, 
hotovost, bezhotovostní forma peněz, banka, úspory, 
půjčky 
 

Přesahy Průřezová témata 

 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: 
Občanská společnost a škola, Občan, občanská 
společnost a stát 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: Lidské vztahy, Princip 
sociálního smíru a solidarity 

LIDÉ A ČAS 

Výstupy Učivo 

pracuje s čas. údaji a využívá je k pochopení vztahů 
mezi ději a jevy; rozeznává současné a minulé, 
orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti 
naší vlasti 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; objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dní 

orientace v čase, časový řád 
dějiny jako časový sled událostí 
kalendáře, letopočet, generace 
časová přímka 
proměny způsobu života 
současnost, minulost v našem životě 
dějiny ČR – vybrané kapitoly (od M. Terezie) 
významné dny a svátky ČR 
archivy, muzea, knihovny – zdroj získávání informací 

Přesahy 
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5.5. Člověk a společnost 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost má nezastupitelnou roli v přípravě žáků na občanský život. Svým 
obsahem navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Seznamuje žáky s historií našeho národa v kontextu 
s významnými událostmi světových dějin a učí je poznávat a vážit si hodnot kulturního dědictví. Objasňuje 
principy existence a fungování demokratické společnosti. Utváří a rozvíjí osobnost žáků po stránce mravní  
a estetické, formuje jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života a pomáhá jim orientovat se  
v mezilidských vztazích. 
 
Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se u žáků formují sociální dovednosti a postoje důležité v občanském 
životě. Součástí vzdělávání je prevence rasistických, xenofobních a extremistických postojů, výchova  
k toleranci, respektování lidských práv a k prosazování rovnoprávnosti mužů a žen, výchova k úctě a ochraně 
přírodního prostředí a kulturních hodnot. Vzdělávací oblast zahrnuje vzdělávací obory Občanská výchova  
a Dějepis. 
 
Vzdělávací obor OBČANSKÁ VÝCHOVA se zaměřuje na formování osobnosti žáků po stránce mravní, citové  
a volní tak, aby jejich začleňování do společenských vztahů bylo co nejúspěšnější. Cílem je vybavit žáky 
základními vědomostmi o podstatě a fungování společnosti, o právech a povinnostech občanů, poskytnout jim 
základní orientaci v právních předpisech a normách potřebných v běžném životě a vytvářet u nich základy 
právního vědomí a občanské odpovědnosti. 
 
Vzdělávací obor DĚJEPIS poskytuje žákům základní poznatky o dějinném vývoji lidstva i vlastního národa, 
seznamuje je s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život v minulosti a mají 
význam pro současnost. Vede žáky k poznání, že historie není pouze věda s výčtem dat a událostí, ale v podobě 
kulturněhistorických památek obohacuje náš život a dává nám příklady pro jednání i v současnosti. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
 získání základních vědomostí o minulosti a současnosti naší země v kontextu se světovými dějinami 
 poznání postupné změny způsobu života lidí v různých epochách dějinného vývoje 
 poznávání historických a kulturních památek, jejich ochraně a úctě k nim 
 zvládání přiměřeně náročných situací běžného života 
 osvojení norem společenského chování a občanského soužití, chápání hodnoty pozitivních mezilidských 

vztahů 
 kultivovanému vyjadřování vlastních myšlenek, názorů, postojů a potřeb a jejich obhajování 
 nacházení místa a své role ve společnosti a vytváření představy o vlastní budoucnosti 
 úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, k rozvíjení respektu ke kulturním, náboženským  

a jiným odlišnostem lidí, skupin a různých společenství 
 získávání orientace v aktuálním dění naší země a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti 
 pochopení podstaty demokracie, práv a povinností občanů, rozpoznání protiprávního jednání a vědomí 

jeho důsledků 
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5.5.1. Občanská výchova OV 

Základní formou výuky je vyučovací hodina. Vyučování probíhá v kmenové třídě, v učebně s multifunkční 
tabulí nebo v přírodě. Žáci se účastní návštěv muzea, obecního a městského úřadu. Mezi nejčastější formy  
a metody práce patří skupinové vyučování a diskuse. 
 
Občanská výchova směřuje k postupnému formování a rozvíjení občanského profilu žáka. Občanská výchova 
úzce souvisí s několika předměty - především s dějepisem, českým jazykem, zeměpisem, výtvarnou a hudební 
výchovou, informatikou. Seznamuje s postavením člověka ve společnosti, pomáhá utvářet vztahy mezi 
jednotlivci, formuje vnitřní postoje k životu, ujasňuje kladnou hodnotovou orientaci, umožňuje poznávat 
nežádoucí chování. Formuje u žáků vědomí odpovědnosti za vlastní život, za důsledky svého rozhodování, za 
kvalitu své práce, mezilidských vztahů a životního prostředí. Otevírá cestu k sebepoznání. Učí žáka aktivně se 
zapojovat do života v demokratické společnosti a v právním státě. Občanská výchova učí žáky orientovat se  
v aktuálním dění v České republice i ve světě, utvářet si vlastní názor a obhajovat ho v diskusi. 

 
Učební plán předmětu 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace      1 1 1 0+1 

Povinnost 
(skupina) 

     povinný povinný povinný povinný 
 

 
Průřezová témata 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:  
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  
 Rozvoj schopností poznávání 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Hodnoty, postoje, praktická etika 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Psychohygiena 
 Kreativita 
 Poznávací schopnosti 
 Mezilidské vztahy  
 Komunikace 
 Spolupráce a soutěživost  

 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:  

 Občan, občanská společnost a stát  
 Občanská společnost a škola 
 Formy participace občanů v politickém životě  
 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:  

 Evropa a svět nás zajímá 
 Objevujeme Evropu a svět  
 Jsme Evropané 

 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
 Fungování a vliv médií ve společnosti 
 Práce v realizačním týmu 

 
  

O
B

Č
A

N
S

K
Á

 V
Ý

CH
O

V
A

 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání | Malá škola s velkým srdcem 
 

| 99  
 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:  
 Lidské vztahy 
 Kulturní rozdíly 
 Etnický původ 
 Multikulturalita 
 Princip sociálního smíru a solidarity 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

kompetence výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu 

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 

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 

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 
umožňujeme žákům vyjadřovat jejich názory podložené vhodnými argumenty 
netolerujeme vulgární a nezdvořilé projevy žáků 

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 

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 

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 
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6. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

Výstupy Učivo 

uvede příklady charakterových vlastností 
dokáže vysvětlit pojmy chování, jednání 
dokáže porovnat charakterové a volní 
vlastnosti s dílčími psychickými 
předpoklady 
posoudí, které z osobnostních vlastností 
mají vliv na řešení problémových situací a 
sestaví cestu k řešení problému 
posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individ. i společných cílů, 
objasní význam vůle při dosahování cílů a 
překonávání překážek 
nalezne takové vlastnosti, které se osvědčují při 
komunikaci a určí ty, které komunikaci ztěžují -  
objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení 
vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 
popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a 
volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat 
osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru 
rozpozná projevy záporných charakterových vlastností 
u sebe i u druhých lidí 
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 
jednání 

1. Podobnost a odlišnost lidí 
- prožívání, myšlení, jednání a chování a jejich 
rozdíly 
- osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti, 
charakter 
- vrozené předpoklady, osobní potenciál 
2. Vnitřní svět člověka 
- vnímání, prožívání, poznávání a posuzování 
skutečnosti, sebe a druhých 
- systém osobních hodnot 
- sebehodnocení 
- stereotypy v posuzování druhých 
3. Osobní rozvoj 
- životní cíle a plány, životní perspektiva  
- adaptace na životní změny, sebezměna 
- seberozvoj (motivace, aktivita, vůle, osobní kázeň) 

Přesahy 
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7. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

Výstupy Učivo 

dokáže vysvětlit pojmy nacismus, vlastenectví, 
rasismus, xenofobie 
vysvětlí obsah pojmu kultura a její odlišnosti 
rozlišuje druhy umění a chápe jeho funkci 
rozlišuje pojmy krása a kýč 
porovnává jednotlivá náboženství 
rozpozná a užívá adekvátní chování v 
konkrétní situaci, případné neshody či 
konflikty řeší nenásilným způsobem 
objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání 
pozná základní prvky historických stylů 
zamýšlí se nad vztahem člověka k přírodě 
třídí odpad 
rozlišuje potřeby plnohodnotné od marnotratných 
rozlišuje druhy vlastnictví 
zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně 
proti němu vystupuje 
rozlišuje různé formy státu 
chápe principy demokracie 
vysvětlí význam volebního práva a rozlišuje druhy 
voleb 
uvědomuje si co ovlivňuje život v jeho okolí 
vysvětlí důležitost spolupráce v Evropě 
vyhledává základní informace o EU 
objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje 
kulturní zvláštnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i 
odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení 
uvede příklady činností některých mezinárodních 
organizací 
rozpozná varovné signály, tísňové linky, popíše, co je 
nutné během tísňového volání sdělit a v případě nouze 
daná pravidla používá 
popíše charakter lidských práv, respektuje práva 
druhých 
chápe nutnost pravidel a autority, rozpozná co je 
dobré a morální 
zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné 
solidarity mezi lidmi 
vysvětlí, jak může v případě potřeby pomoci lidem  
v nouzi 
popíše možné způsoby humanitární pomoci 

1. Naše škola 
- život ve škole, práva a povinnosti žáků 
- význam a činnosti žákovské samosprávy 
- společná pravidla a normy 
- základ vzdělání pro život 
2. Naše obec, region, kraj 
- důležité instituce 
- významní rodáci 
- místní tradice 
- ochrana kulturních památek, přírodních objektů 
a majetku 
3. Naše vlast 
- pojem vlasti a vlastenectví, obrana vlasti 
- zajímavá památná místa 
- co nás proslavilo, významné osobnosti 
- státní symboly, svátky, významné dny 
4. Kulturní život 
- rozmanitost kulturních projevů 
- kulturní hodnoty a tradice 
- kulturní instituce 
- masová kultura, prostředky masové komunikace, 
masmédia 
5. Lidská setkání 
- přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi 
- rovnost a nerovnost (postavení žen a mužů) 
- lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé 
ve společnosti 
6. Vztahy mezi lidmi 
- osobní a neosobní vztahy 
- mezilidská komunikace 
- konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské 
snášenlivosti 
7. Zásady lidského soužití 
- morálka a mravnost 
- svoboda a vzájemná závislost 
- pravidla chování 
- dělba práce a činnosti, výhody spolupráce lidí 
- solidarita mezi lidmi, vzájemná pomoc v situacích 
ohrožení a obrany státu 
- humanitární pomoc 

Přesahy 
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8. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

STÁT A PRÁVO 

Výstupy Učivo 

rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech 
porovnává jejich znaky 
rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci CR i jejich orgánů a institucí 
uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na 
správě obcí, krajů a státu 
objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - 
vlastnictví, pracovní poměr, manželství 
rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany 
občanů a uvede příklady jejich činnosti a spolupráce 
při postihování trestných činů 
rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek  
a trestný čin, uvede jejich příklady 
objasní výhody demokratického způsobu řízení státu 
pro každodenní život občanů 
vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických 
státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb 
ovlivňovat každodenní život občanů 
přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva  
a oprávněné zájmy druhých lidí 
posoudí význam ochrany lidských práv a svobod 
provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich 
důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících 
občanskoprávní vztahy - osobní přeprava, oprava či 
pronájem věci 
dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, 
uvědomuje si rizika jejich porušování 
uvede základní povinnosti státu vůči občanům 
rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany 
státu 
jmenuje organizace, které jsou základními složkami 
integrovaného záchranného systému 
charakterizuje druhy varovných signálů, zásady, které 
je třeba dodržovat při zaznění varovného signálu 
sirény, jmenuje zásady chování při evakuaci, jmenuje 
věci, které by měli být v evakuačním zavazadle 
diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání 
jmenuje svá práva včetně práv spotřebitele, popíše 
proces reklamace, důkladně vyhodnotí reklamační řád 
a obchodní podmínky  

1. Právní základ státu 
- znaky státu; typy a formy státu; státní občanství CR 
- Ústava CR; složky státní moci, jejich orgány  
a instituce 
- obrana státu (úloha státu při ochraně životů, zdraví, 
majetku a životního prostředí při vzniku mimořádných 
opatření), instituce a orgány odpovědné za 
integrovaný záchranný systém a ochranu obyvatelstva, 
krizové stavy 
2. Státní správa a samospráva 
- orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich 
úkoly 
3. Principy demokracie 
- znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení 
státu; politický pluralismus a sociální dialog, jejich 
význam;  význam a formy voleb do zastupitelstev 
4. Lidská práva 
- základní lidská práva, právo na zdraví a bezpečný 
život a přiměřenou ochranu svého majetku, právo na 
včasné varování před možným nebezpečím a právo na 
informace o opatřeních 
- práva dítěte, jejich ochrana 
- úprava těchto práv v dokumentech 
- poškozování lidských práv, šikana, diskriminace 
5. Právní řád ČR 
- význam a funkce právního řádu 
- orgány právní ochrany občanů 
- soustava soudů 
- právní norma, předpis, publikování práv. předpisů 
6. Protiprávní jednání 
- druhy a postihy protipráv. jednání 
- trestní postižitelnost 
- porušování předpisů v silničním provozu 
- porušování práv k duševnímu vlastnictví 
- korupce 
7. Právo v každodenním životě 
- význam právních vztahů 
- důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající 
- styk s úřady 
- právo na ochranu spotřebitele 

Přesahy 
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9. ročník 
dotace: 0+1, povinný 

 

STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 

Výstupy Učivo 

rozlišuje a porovnává různé druhy vlastnictví včetně 
duševního vlastnictví, na příkladech uvede způsoby 
jejich ochrany; sestaví rozpočet domácnosti, uvede 
hlavní příjmy a výdaje; rozliší pravidelné a jednorázové 
příjmy a výdaje; zváží nezbytnost jednotlivých výdajů 
v hospodaření domácnosti; vyhýbá se rizikům 
v hospodaření s penězi, na příkladech ukáže vhodné 
využití různých nástrojů hotovostního a 
bezhotovostního placení; uvede příklady použití 
debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich 
omezení; vysvětlí význam úroku placeného a přijatého; 
uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne kde je 
využít; uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí 
deficitu; na příkladu 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; rozliší, ze kterých 
zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát 
směřuje své výdaje; uvede příklady dávek a příspěvku 
ze státního rozpočtu; rozlišuje a porovnává úlohu 
výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich 
součinnosti 

1. Majetek, vlastnictví 
- formy vlastnictví 
- hmotné a duševní vlastnictví a jejich ochrana 
- hospodaření s penězi, majetkem a různými 
formami vlastnictví 
2. Peníze (rozvoj finanční gramotnosti) 
- funkce a podoby peněz 
- formy placení 
- hospodaření (rozpočet domácnosti, úspory, investice, 
úvěry, splátkový prodej, leasing; rozpočet státu, typy  
a odlišnosti, význam daní) 
- banky a jejich služby, aktivní a pasivní operace, 
úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro 
investování a pro získávání prostředků 
3. Výroba, obchod, služby 
- jejich funkce a návaznost 
4. Principy tržního hospodářství 
- nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, inflace 
- podstata fungování trhu 
- nejčastější právní formy podnikání 
5. Projekt 
- příprava a zpracování projektu 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT 

Výstupy Učivo 

uvede významné mezinárodní organizace  
a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich 
význam ve světovém dění 
popíše výhody spolupráce mezi státy 
uvede příklady některých projevů globalizace, porovná 
jejich klady a zápory 
uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří 
na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny  
i možné důsledky pro život lidstva 
popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život 
občanů; jmenuje východiska pro zajištění obrany a 
bezpečnosti ČR, posoudí význam mezinárodních 
organizací ve světovém dění a popíše výhody 
spolupráce mezi státy včetně zajišťování obrany státu 
a účasti v zahraničních misích; uvede příklady práv 
občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich 
uplatňování; objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů 
řešení globálních problémů na lokální úrovni - obec, 
region; uvede příklady mezinárodního terorismu a 
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání 
popíše vhodné chování při anonymní výhružce  
o uložení bomby, při obdržení podezřelé zásilky, při 
nálezu podezřelého předmětu nebo zavazadla 

1. Evropská integrace 
- podstat, význam, výhody 
- Evropská unie a ČR 
2. Mezinárodní spolupráce a integrace 
- ekonomická, politická a bezpečnostní 
spolupráce mezi státy, výhody 
- významné mezinárodní organizace (NATO, OSN, aj.) 
- členství ČR v mezinárodních organizacích jako 
východisko pro zajištění obrany ČR 
3. Globalizace 
- projevy, klady, zápory 
- významné globální problémy 
- způsoby jejich řešení 
- antropogenní mimořádné události (války, terorismus, 
sabotáž, žhářství) 

Přesahy 
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5.5.2. Dějepis D 

Důraz je položen především na hlubší poznání dějin vlastního národa v kontextu s evropským a světovým 
vývojem, dějin kultury a přínosu jednotlivých států, oblastí a civilizací pro rozvoj lidské společnosti. 
Nejběžnější formou výuky dějepisu je vyučovací hodina. Při ní jsou využívány metody výkladu, vypravování, 
řízeného rozhovoru, práce s interaktivní tabulí a dostupnou IT. Výuka probíhá dvakrát týdně po jedné hodině v 
kmenové třídě nebo je využívána počítačová učebna a učebna s multifunkční tabulí. Rovněž se využívají 
počítače v jednotlivých třídách. Vyučování se účastní všichni žáci kmenové třídy. Žáci se též účastní exkurzí, 
návštěv muzeí, výstav apod. Mezi často používané formy a metody práce patří párové, skupinové a projektové 
vyučování. Projektové vyučování se týká zejména Přírodních laboratoří, které jsou tematicky zaměřeny  
a jejichž obsahem jsou vždy prvky historicko-poznávací. 
 
Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje výuka dějin na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět na 1. stupni a rovněž 
na výstupy ostatních vzdělávacích oblastí na 2. stupni, zejména na vyučovací předměty Český jazyk a literatura 
(významní spisovatelé a jejich tvorba), Občanská výchova (člověk ve společnosti, stát a státní zřízení, volební 
systém, lidská práva), Výtvarná výchova (umělecká díla - malířství, sochařství, stavební slohy, významní 
umělci), Hudební výchova (hudební skladatelé a hudební směry) a Zeměpis (územní rozsah států a orientace 
na zeměpisných mapách).  
 
Žáci jsou vedeni k rozvíjení vlastního historického povědomí, k pochopení dějinných procesů a událostí,  
k poznávání jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a odrážejí se v obrazu naší současnosti. 
Historie není jen uzavřenou minulostí. Naopak. Všechno už tu jednou bylo a je třeba tuto skutečnost 
respektovat. Vyučování by mělo směřovat k tomu, aby žáci chápali: 

 jak se postupně měnil způsob života lidí 
 souvislosti celospolečenského dění se životem ve vlastním regionu 
 smysl událostí a činů osobností 
 jak je nutné se z dějin poučit 

Učební plán předmětu 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace      2 2 2 2 

Povinnost 
(skupina) 

     povinný povinný povinný povinný 
 

Průřezová témata 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:  
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  
 Hodnoty, postoje, praktická etika 

 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:  

 Evropa a svět nás zajímá 
 Objevujeme Evropu a svět  

 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:  

 Kulturní rozdíly 
 Lidské vztahy  
 Etnický původ 
 Multikulturalita 
 Princip sociálního smíru a solidarity 

 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA:  

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
 Občan, občanská společnost a stát  
 Formy participace občanů v politickém životě 

 
  

D
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:  
 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  

 Fungování a vliv médií ve společnosti 
 

Výchovné a vzdělávací strategie 

kompetence výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu 

k učení 

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 

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 alogickému uvažování 
rozvíjíme schopnost zdůvodnit a obhájit tvrzení 

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 

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 

občanské 

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 

pracovní 

požadujeme dodržování pravidel, plnění povinností 
umožňujeme žákům vzájemně si pomáhat a radit při společných činnostech 
vedeme žáky k využívání znalostí v běžné praxi 
dodržujeme hygienu a bezpečnost práce 
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6. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

ČLOVĚK V DĚJINÁCH 

Výstupy Učivo 

uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti 
historie 
uvede zdroje informací o minulosti 
pojmenuje instituce, kde se prameny uschovávají 
rozlišuje jednotlivé typy pramenů 
orientuje se v časové ose a historické mapě 
vyhledává zdroje informací 

úvod do dějepisu 
historické prameny 
archeologie 
čas a prostor v dějepise 
historická mapa 

POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI - PRAVĚK 

Výstupy Učivo 

charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců 
porovná materiální a duchovní kultury v jednotlivých 
fázích vývoje člověka 
objasní význam zemědělství, chovu zvířat a zpracování 
kovů pro vývoj člověka 
samostatně i ve skupinách řeší úkoly k tématu, 
vyhledává a třídí informace 
vytvoří miniprojekt k jednotlivým fázím vývoje člověka 
prezentuje vlastní zdroj informací 

pravěk 
předchůdci člověka 
pravěké umění 
neolit u nás a ve světě 
eneolit u nás i ve světě 
doba bronzová 
doba železná 
Keltové 

NEJSTARŠÍ STAROVĚKÉ CIVILIZACE 

Výstupy Učivo 

orientuje se v časové ose a historické mapě 
vyhledává zdroje informací  
prezentuje vlastní zdroj informací 
rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a 
vznikem prvních civilizací 
uvede typy starověkých památek 
na konkrétních příkladech uvede přínos antické 
kultury a vzdělanosti 
porovná existující formy vlády a společenského 
postavení jednotlivých skupin obyvatel 

starověk 
vznik nejstarších států 
Mezopotámie, Egypt, Čína, Indie 
Starověké Řecko: období mykénské a homérské, řecká 
kolonizace, Sparta a Atény, olympijské hry, 
demokracie, řecká škola, řecko-perské velké války, 
Alexandr Veliký, vzdělanost a umění Řecka 
Starověký Řím: počátky dějin Říma, punské války, 
Spartakus, vznik císařství, Caesar, římští císaři, 
Pompeje, vznik křesťanství, zánik RŘ, vzdělanost a 
uměn 

Přesahy 

ČJ (6. ročník): Literární výchova 
PŘ (6. ročník): Obecná biologie 
PŘ (9. ročník): Genetika 
VV (6. ročník): My, lidé  
M (6. ročník): Geometrie v rovině a prostoru  
OV (6. ročník): Člověk jako jedinec 
VL (5. ročník): Lidé a čas  
Z (6. ročník): Přírodní obraz Země  
Z (6. ročník): Geografické informace, zdroje map, kartografie, topografie 
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7. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

RANÝ STŘEDOVĚK 

Výstupy Učivo 

uvede příklady říší středověké Evropy 
rozumí základním pojmům z křesťanství a islámu 
rozpozná základní znaky arabské a románské 
architektury 

vytváření středověk. Evropy 
Byzantská říše 
středověké říše Evropy 
křesťanství 
Arabové 
románská kultura 

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK 

Výstupy Učivo 

porovná rozdíly života na Velké Moravě a v ostatních 
Čechách 
orientuje se v časové ose 
charakterizuje život ve středověkém městě a 
vesnici 
popíše příčiny a vývoj husitského hnutí 
rozpozná znaky gotiky 

Velká Morava 
Vikingové 
Křížové výpravy 
vrchol románské kultury 
vznik měst 
Přemyslovci 
stoletá válka 
gotika 
Karel IV 
Jan Hus 

POČÁTKY NOVOVĚKU 

Výstupy Učivo 

uvádí příklady zámořských objevů 
rozpozná znaky renesance 

Jiří z Poděbrad 
Jagellonci 
zámořské objevy 
humanismus 
renesance 

Přesahy 
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8. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

POZDNÍ STŘEDOVĚK 

Výstupy Učivo 

uvede hospodářské změny před třicetiletou válkou 
objasní postavení Českého státu uvnitř 
Habsburské monarchie 

česká kultura v 16. st. 
české stavovské povstání 
nástup Habsburků 

NOVOVĚK I. 

Výstupy Učivo 

vysvětlí příčiny třicetileté války 
popíše nástup Habsburků na český trůn 
charakterizuje barokní kulturu 

anglická revoluce 
absolutismus 
třicetiletá válka 
reformace 
baroko 
osvícenství 
kolonialismus 
vznik USA 
Rusko za Petra I. a Kateřiny Veliké 

NOVOVĚK II. 

Výstupy Učivo 

popíše jednotlivé typy vlád 
objasní vznik francouzské revoluce a napoleonských 
válek 
porovná jednotlivé fáze národního obrození 
 

francouzská revoluce 
Napoleonské války 
průmyslová revoluce 
národní hnutí v Evropě 
národní obrození 
klasicizmus a romantizmus 
 

NOVOVĚK III. 

Výstupy Učivo 

chápe změny v sociální oblasti Evropy a v Rakousku 
objasní postavení Českého státu uvnitř Habsburské 
monarchie 

revoluce v Evropě 1848  
porevoluční Evropa  
sociální změny ve společnosti  
kolonialismus a imperialismus 

Přesahy 
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9. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

KONEC 19. STOLETÍ 

Výstupy Učivo 

zná důvody a důsledky revolucí 19. st. má přehled o 
společenském prostředí v 
Evropě na konci 19. st. 

Rakousko-Uhersko a české země 
Rusko a Balkán 
kolonialismus 
změna politických poměrů v Evropě 
moderní umění - secese 

1. SVĚTOVÁ VÁLKA 

Výstupy Učivo 

vyjmenuje fáze 1. sv. války 
porovná vývoj v ČSR a v Evropě mezi dvěma sv. 
válkami 

počátky a příčiny 1. sv. války 
evropská bojiště 
Tomáš Gariggue Masaryk 
mocenské bloky 
Versaillský systém 
kultura 20. a 30. let 
rozmach hospodářství 
vznik Československa 
fašismus v Evropě 

2. SVĚTOVÁ VÁLKA 

Výstupy Učivo 

uvede nejdůležitější etapy 2. sv. války 
porovná formy odboje 

přípravy na válku 
vznik politických bloků 
Československo před 2. sv. válkou 
průběh 2. sv. války v Evropě a ve světě 

ROZDĚLENÝ SVĚT 

Výstupy Učivo 

zhodnotí politické a ekonomické důsledky války 
orientuje se v politickém vývoji Evropy a světa ve druhé 
pol. 20. st. 

poválečné uspořádání světa 
demokracie x komunismus v Evropě 
pokusy o nastolení demokracie 
pády totalitních režimů 
problémové oblasti světa 

Přesahy 
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5.6. Člověk a příroda 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která přibližuje 
přírodovědné učivo na 1. stupni. Dává žákům příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou 
vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Žáci získávají základ pro pochopení a porozumění 
přírodních zákonitostí a poznatků, které mohou uplatnit v praktickém životě. Seznamují se s vlivy lidské 
činnosti na stav životního prostředí a se závislostí člověka na přírodních zdrojích. Oblast učí žáky využívat 
přírodovědné znalosti ve prospěch ochrany přírody. 
 
Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje vzdělávací obory FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS a ZEMĚPIS, které 
svým charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět procesům probíhajícím v přírodě, vzájemným 
souvislostem a vztahům mezi nimi. Vzdělávací oblast umožňuje žákům poznávat přírodní a socioekonomické 
podmínky nejen v nejbližším okolí a na území ČR, ale i v Evropě a ve světě. Vychází z osobních zkušeností  
a znalostí žáků a rozvíjí jejich specifické zájmy. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
 rozvíjení schopností získávat informace při řešení přírodovědných i technických problémů a pracovat s 

nimi 
 porovnávání a zobecňování nových poznatků a vlastních zkušeností a jejich využití v praktickém životě 
 hledání odpovědí na otázky o způsobu a příčinách přírodních procesů 
 porozumění vztahům a souvislostem mezi činnostmi lidí, přírodním a životním prostředím 
 získávání základních informací o přírodních a socioekonomických poměrech ve vybraných státech 
 podílení se svým chováním na ochraně životního prostředí 
 osvojování dovedností předcházet a řešit situace ohrožující životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí 
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5.6.1. Fyzika F 

Výuka probíhá v kmenových třídách nebo ve třídě s multifunkční tabulí. K dispozici je třída s rozvody 
stejnosměrného proudu o napětí 12 V, průběžně dovybavujeme a modernizujeme vybavení fyzikálního 
kabinetu. 
 
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. 
 
Výuka fyziky navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět a Matematika a její aplikace. Souvisí s dalšími 
předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a dotýká se v různých souvislostech i dalších vzdělávacích oblastí. 
Obsahem předmětu je zkoumání přírodních zákonitostí a vytváření souvislostí mezi nimi a životem. Výuka 
fyziky má v žácích pěstovat kladný vztah k procesu poznávání a rozvíjet intelektuální a manuální dovednosti, 
které mohou uplatnit v praxi. 

Učební plán předmětu 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace      1+1 1+1 1+1 1+1 

Povinnost 
(skupina) 

     povinný povinný povinný povinný 
 

Průřezová témata 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:  
 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 
 Ekosystémy 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
 Vztah člověka k prostředí 
 Základní podmínky života 

 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 
 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Komunikace 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Poznávací schopnosti 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Spolupráce a soutěživost 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

kompetence výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu 

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 

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 

komunikativní 

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 

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 

občanské 

upozorňujeme na základní ekologické souvislosti a enviromentální 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 

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 
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6. ročník 
dotace: 1+1, povinný 

 

TĚLESO A LÁTKA 

Výstupy Učivo 

rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek 
rozpozná přeměny skupenství látek 
používá pojmy atom a molekula ve správných 
souvislostech 
uvede konkrétní příklady jevů dokazujících částicové 
složení látek 
uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se 
částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe 
působí 

částicové složení látek 
skupenství 
Brownův pohyb 
difúze 

VELIČINY A JEJICH MĚŘENÍ 

Výstupy Učivo 

změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité 
fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 
předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané 
změně jeho teploty 
využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů 
změří velikost působící síly a určí její směr 
určí v konkrétní situaci síly působící na těleso a jejich 
výslednici 

rozměry těles 
přesnost a chyby měření 
délka 
hmotnost 
čas 
objem 
teplota 
hustota 
síla 

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK 

Výstupy Učivo 

vysvětlí princip vedení el. proudu el. nabitými částicemi elektrování třením 
druhy el. náboje 
model atomu 
vodič a izolant el. proudu 
el. výboj a ochrana proti němu 

MAGNETISMUS 

Výstupy Učivo 

umí pomocí kompasu určit světové strany magnety a jejich vlastnosti 
ferromagnetické látky 
elektromagnetická indukce 
magnetické pole 
Země jako magnet 
kompas, buzola 

ELEKTRICKÝ OBVOD 

Výstupy Učivo 

zná zásady bezpečnosti při práci s el. přístroji a 
zařízeními 
sestaví správně podle schématu el. obvod a analyzuje 
správně schéma reálného obvodu 

el. proud 
el. napětí 
el. spotřebiče a bezpečnost při zacházení s nimi 
schéma obvodu 
zkrat 
magnetické vlastnosti el. pole 

Přesahy Průřezová témata 

CH (8. ročník): Částicové složení látek 
CH (9. ročník): Chemické reakce 
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7. ročník 
dotace: 1+1, povinný 

 

POHYB TĚLESA 

Výstupy Učivo 

rozhodne, zda dané těleso je v klidu či pohybu vůči 
jinému tělesu a využívá s porozuměním při řešení 
problému a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem 
u rovnoměrného pohybu těles 

charakteristika pohybu 
druhy pohybů 
rychlost pohybu 
rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb 
dráha pohybu 
grafy závislosti 

SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI 

Výstupy Učivo 

využívá Newtonovy zákony pro objasňování či 
předvídání změn pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých situacích 
aplikuje poznatky o rovnováze na páce a pevné kladce 
při řešení praktických problémů 

vzájemné působení těles 
těžiště 
tíhová síla 
skládání sil 
Newtonovy pohybové zákony 
páka a kladka 

TEKUTINY: KAPALINY, PLYNY 

Výstupy Učivo 

využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných 
tekutinách (kapalinách) pro řešení konkrétních 
praktických problémů 
předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné 
tekutině chování tělesa v ní 
využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných 
tekutinách (plynech) pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

kapaliny: vlastnosti kapalin, hydrostatický 
tlak, spojené nádoby, Archimédův zákon, 
Pascalův zákon 
plyny: vlastnosti plynů, atmosférický tlak, 
atmosféra Země, Archimédův zákon pro 
plyny, přetlak, podtlak, vakuum 

SVĚTELNÉ JEVY 

Výstupy Učivo 

využívá zákona o přímočarém šíření světla a zákona o 
jeho odrazu při řešení problémů a úloh 
rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od 
kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze 
průchodu světla čočkami 

přímočaré šíření světla 
stín a polostín 
zatmění Slunce a Měsíce 
fáze Měsíce 
rovinná zrcadla 
kulová zrcadla 
lom světla 
čočky 
oko a optické klamy 
optické přístroje 

Přesahy 
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8. ročník 
dotace: 1+1, povinný 

 

PRÁCE A ENERGIE 

Výstupy Učivo 

určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a 
z ní určí změnu energie tělesa  
využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem 
využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých 
forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních 
problémů a úloh 

práce 
výkon 
polohová a pohybová energie 
přeměny energie 
zákon zachování energie 
páka, kladka, nakloněná rovina 

TEPELNÉ JEVY 

Výstupy Učivo 

určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem 
zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní 
prostředí 

vnitřní energie tělesa 
kalorimetrická rovnice 
teplo 
vedení a šíření tepla 
skupenské přeměny 

ZVUKOVÉ JEVY 

Výstupy Učivo 

rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně 
analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření 
zvuku 
posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku 
na životní prostředí 

vlastnosti pružných těles 
kmitavý pohyb 
vlnění 
zdroje zvuku 
šíření zvuku 
ultrazvuk 
infrazvuk 

ELEKTRICKÝ PROUD 

Výstupy Učivo 

změří el. proud a el. napětí 
využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení 
praktických problémů 
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 nich 

el. náboj 
el. proud 
Ohmův zákon 
el. odpor 
zapojování rezistorů 
výkon el. proudu 
výroba el. energie 
jak fungují el. spotřebiče 

Přesahy 

CH (9. ročník): Chemické reakce 
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9. ročník 
dotace: 1+1, povinný 

 

ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 

Výstupy Učivo 

rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří el. 
proud a napětí 
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 nich 
užívá zásady bezpečného zacházení s el. spotřebiči 

cívka s proudem 
elektromagnetická indukce 
elektromagnet 
elektromotor 
střídavý proud 
transformátory 
rozvodná el. síť 

ELEKTRICKÝ PROUD V POLOVODIČÍCH 

Výstupy Učivo 

zapojí správně polovodičovou diodu 
rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy 
jejich vlastností 

polovodiče typu P 
polovodiče typu N 
polovodičová dioda 
součástky s přechodem PN 

ATOMY A ZÁŘENÍ 

Výstupy Učivo 

využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých 
forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních 
problémů a 
úloh 

stavba atomu 
atomová jádra 
druhy jaderného záření 

JADERNÁ ENERGIE 

Výstupy Učivo 

vysvětlí výhody a nevýhody el. energie v jaderných 
elektrárnách 
uvede nebezpečné účinky jaderného záření na zdraví 
člověka a na životní prostředí 

jaderné reakce 
uvolňování jaderné energie 
jaderný reaktor 
ochrana před zářením 

VESMÍR 

Výstupy Učivo 

kvalitativně objasní pomocí poznatků o gravitačních 
silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců, planet 
kolem planet 
odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností 

sluneční soustava 
naše galaxie 
orientace na obloze 
kosmonautika 

Přesahy 

CH (8. ročník) : Částicové složení látek  
CH (9. ročník): Chemické reakce 
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5.6.2. Chemie CH 

Základní formou výuky je vyučovací hodina dvakrát týdně v kmenové třídě nebo ve 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.  
 
Vyučování chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou součástí přírody  
a každodenního života. Žáci získávají informace o bezpečném, účelném a ekonomickém zacházení  
s chemickými látkami. Jsou vedeni k ochraně přírody a vlastního zdraví. Vytvářejí si potřeby objevovat  
a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky využít k rozvíjení občanských 
postojů. Získávají a upevňují si dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi, jako jsou 
běžně prodávané hořlaviny, žíraviny a zdraví škodlivé a jedovaté látky. Zároveň se naučí poskytnout první 
pomoc při úrazech způsobených těmito látkami. Žáci se seznamují s mnohostranným využitím chemie  
v nejrůznějších oblastech lidské činnosti (např. v průmyslu, zemědělství, energetice, zdravotnictví i ve výživě 
člověka). Bez základních znalostí o chemických látkách a jejich reakcí se člověk neobejde v žádné z oblastí své 
činnosti.  
 
Žáci se učí o opatřeních k eliminaci, či alespoň zmírnění dopadů nejrůznějších negativních jevů, živelných 
událostí a havárií. 
 
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. 
 

Učební plán předmětu 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace        2 2 

Povinnost 
(skupina) 

       povinný povinný 
 

Průřezová témata 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:  
 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 
 Ekosystémy  
 Vztah člověka k prostředí  
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
 Základní podmínky života 
 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: 
 Evropa a svět nás zajímá 
 Jsme Evropané  
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Výchovné a vzdělávací strategie 

kompetence výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu 

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 

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 

komunikativní 
vedeme k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování 
učíme stručně, přehledně i objektivně sdělovat postup a výsledky svých pozorování a 
experimentů 

sociální a personální vedeme ke společnému hledání optimálních řešení problémů 

občanské 
vedeme k poznání možnosti rozvoje i zneužití chemie a učíme odpovědnosti za 
zachování životního prostředí 

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 
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8. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE 

Výstupy Učivo 

používá pravidla bezpečnosti při práci s chemickými 
látkami 
popíše a používá základní laboratorní nádobí  
a pomůcky 
vysvětlí druh a význam výstražných tabulek 
rozezná různé druhy nebezpečí 
prokáže schopnost se účinně chránit 
uvědomuje si odpovědnost za ochranu sebe s svého 
okolí 

vlastnosti látek - skupenství, hustota, rozpustnost 
zásady bezpečnosti práce 
označení nebezpečných látek (orientace ve 
výstražných tabulkách a značkách, etiketách, UN 
kódech [H a P věty], přehled jednotlivých tříd 
nebezpečnosti 
 

SMĚSI 

Výstupy Učivo 

rozliší směsi a chemicky čisté látky 
určí složení roztoku 
připraví roztok daného složení 
navrhne postupy oddělování složek směsí 
rozliší druhy vody 
uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 
popíše potopu, povodeň, náhlé atmosférické jevy, 
vysvětlí jejich rizika, objasní stupně povodňové 
aktivity, jejich doprovodné jevy a možné dopady i 
ochranu před nimi 
v modelové situaci prokáže schopnost se účinně 
chránit 
uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj 
různých ekosystémů 
bezpečně, rychle a bez paniky reaguje na mimořádné 
události 
vysvětlí zásady chování před povodní, při silném větru 

druhy směsí 
oddělování směsí 
voda a vzduch 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí (potopa, 
povodeň, náhlé atmosférické změny) 
chování v případě živelných pohrom 

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK 

Výstupy Učivo 

používá pojem atom, molekula a iont ve správných 
souvislostech 

molekula 
atom 

CHEMICKÉ PRVKY 

Výstupy Učivo 

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 

ANORGANICKÉ SLOUČENINY 

Výstupy Učivo 

porovná vybrané druhy oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
posoudí jejich význam na životní prostředí a uvede 
jejich význam 

oxidy - názvosloví, vlastnosti, použití 
kyselost a zásaditost roztoku 
neutralizace 
kyseliny, hydroxidy, soli - vzorce, názvy, 
vlastnosti, použití 

Přesahy 
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9. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

CHEMICKÉ REAKCE 

Výstupy Učivo 

rozliší výchozí látky a produkty 
vypočítá hmotnost výchozích látek a produktů 
zhodnotí příklady důležitých chemických reakcí 
provede jejich klasifikaci 
vysvětlí podmínky hoření a zásady hašení plamene 
vysvětlí pravidla chování a zásady předcházení 
požárům 
popíše jednání při „požárním poplachu“ 
jmenuje druhy hasicích přístrojů 
vysvětlí význam piktogramů na etiketách has. přístrojů 
seznámí se s rozmístěním protipožárních prostředků 
ve škole 
objasní zákaz a možná rizika při vypalování trávy a 
pálení odpadu a rozdělávání ohně ve volné přírodě 
popíše zásady chování v případě přírodě 
jmenuje hlavní toxické plyny vznikající při hoření a 
jejich zásadní vlastnosti 

zákon zachování hmotnosti 
chemické rovnice 
látkové množství 
molární hmotnost 
klasifikace chem. reakcí - slučování, rozklad, 
nahrazování, neutralizace, exo-endotermické 
reakce, redoixní 
faktory ovlivňující rychlost chemické reakce 
požární prevence (principy hoření, kategorie, fáze, 
zplodiny, příčiny požárů, hasicí přístroje) 

ORGANICKÉ SLOUČENINY 

Výstupy Učivo 

rozliší jednoduché uhlovodíky 
zhodnotí užívání fosilních paliv a rozliší 
jednoduché deriváty uhlovodíku 
jmenuje druhy požárně nebezpečných látek a vysvětlí 
zásady zacházení s plynovými spotřebiči, skladování a 
manipulace s nimi 
objasní příčiny úniku ropných látek a jejich šíření 
vysvětlí příčiny ropných havárií, význam dodržování 
předepsaných postupů, předpisů ochrany a kontroly 
vysvětlí negativní dopad těžby, přepravy a zpracování 
pro ŽP a člověka 

uhlovodíky: alkany, alkeny, alkiny, areny 
paliva: ropa, zemní plyn, uhlí 
deriváty uhlovodíků: halogenderiváty, 
alkoholy, karboxylové kyseliny 
přírodní látky: sacharidy, bílkoviny, tuky, 
vitamíny 
požární prevence, zacházení s plynovými spotřebiči 
mimořádné události, ropné havárie, kontaminace, 
sanace, norné stěny 

CHEMIE A SPOLEČNOST 

Výstupy Učivo 

zhodnotí využívání surovin z hlediska trvale 
udržitelného rozvoje na Zemi 
aplikuje znalosti o principech hoření a hašení 
orientuje se v užívání látek a jejich vlivu na zdraví 
člověka 
objasní příčiny úniku nebezpečných látek a jejich šíření 
popíše, jak se o úniku dozví, vysvětlí zásady chování při 
úniku 
vysvětlí význam dodržování předepsaných postupů, 
předpisů ochrany, kontroly zařízení, revizí 
vysvětlí negativní dopad stále rostoucího používání 
chemických látek, přípravků a technologií pro člověka 
a ŽP 

chemický průmysl v ČR 
vliv na živ. prostředí 
recyklace, koroze 
jednoduché průmyslové výroby 
léčiva a návykové látky 
hořlaviny 
mimořádné události, havárie (únik nebezpečných látek 
do ŽP, příčiny, charakteristika) 

Přesahy 

OV (7. ročník): Člověk ve společnosti 
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5.6.3. Přírodopis PŘ 

 
Základní formou výuky je vyučovací hodina probíhající dvakrát týdně. Vyučování probíhá většinou ve třídě 
nebo v učebně s multifunkční tabulí, za příznivého počasí také v přírodě v okolí školy. 
 
Předmět přírodopis navazuje na předměty Prvouka a Přírodověda ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 
vyučované na 1. stupni. Úzce souvisí s dalšími předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jako je Fyzika, 
Chemie, Zeměpis. 
 
Vzdělávání v předmětu směřuje k rozvíjení zájmu o přírodu. Žáci se seznamují se stavbou organismů, 
zákonitostmi jejich života a vzájemnými vztahy všech součástí přírody. Poznávají lidský organismus a jeho 
fungování, ale také jeho ohrožení úrazy, nemocemi a mimořádnými událostmi. Učí se o opatřeních k eliminaci, 
či alespoň zmírnění dopadů nejrůznějších negativních jevů, živelných pohrom a havárií. Učí se pracovat s 
laboratorními pomůckami a odbornou literaturou. Přírodopis vede žáky k pochopení důležitosti udržování 
přírodní rovnováhy a ochrany všech součástí živé i neživé přírody. 
 
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. 

Učební plán předmětu 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace      2 2 2 1 

Povinnost 
(skupina) 

     povinný povinný povinný povinný 
 

Průřezová témata 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:  
 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:  
 Evropa a svět nás zajímá  
 Jsme Evropané 
 Objevujeme Evropu a svět 

 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:  

 Ekosystémy 
 Základní podmínky života 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
 Vztah člověka k prostředí 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA:  

 Hodnoty, postoje, praktická etika  
 Rozvoj schopností poznávání 
 Sebepoznání a sebepojetí 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

kompetence výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu 

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 

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 

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 

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 

občanské 

vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 
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 

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 
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6. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

OBECNÁ BIOLOGIE 

Výstupy Učivo 

rozliší základní projevy a podmínky života 
popíše základní rozdíly mezi buňkou 
rostlin, živočichů, bakterií a hub 
objasní funkci základních organel 
zařadí vybrané organismy do systému 

vznik a vývoj života 
podmínky a projevy života 
jednobuněčné organismy: viry, bakterie, 
jednobuněčné rostliny, jednobuněční 
živočichové a základní organely 
laboratorní práce - pozorování 
jednobuněčných organismů mikroskopem 

BIOLOGIE HUB 

Výstupy Učivo 

rozpozná naše nejznámější houby 
vysvětlí význam hub 
objasní soužití dvou organismů ve stélce lišejníku 

stavba, výskyt a význam hub 
sběr, zpracování a první pomoc při otravě houbami 
lišejníky - stavba, výskyt, význam 
symbióza 

BIOLOGIE ROSTLIN 

Výstupy Učivo 

popíše stavbu vybraných rostlin, jejich 
výskyt a význam v přírodě i pro člověka 
porovná vnější a vnitřní stavbu 
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

řasy - výživa, dýchání, rozmnožování rostlin 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

Výstupy Učivo 

rozliší a zařadí vybrané živočichy do systému 
popíše stavbu vybraných živočichů, jejich výskyt a 
význam v přírodě i pro člověka 
objasní způsob života a přizpůsobení seprostředí 

bezobratlí: 
žahavci 
ploštěnci 
kroužkovci 
měkkýši 
členovci 
laboratorní práce - pozorování schránek 
měkkýšů a vnější stavby těla členovců 

Přesahy 

D (6. ročník) : Počátky lidské společnosti - pravěk 
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7. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

BIOLOGIE ROSTLIN 

Výstupy Učivo 

popíše vnitřní a vnější stavbu těla 
odvozuje závislosti a přizpůsobení se rostliny 
podmínkám prostředí 
vysvětlí vývoj pletiv v rostlině a jejich význam 
objasní princip základních fyziologických procesů i 
jejich význam i využití 
rozlišuje, určuje a zařazuje vybrané rostliny do 
systému 
používá atlasy a klíče 
vysvětlí význam a využití rostlin v přírodě i pro člověka 

nižší rostliny: mechorosty, kapraďorosty 
pletiva - dýchání, rozmnožování, fotosyntéza 
rostlinné orgány - kořen, stonek, list, květ, 
semeno, plod 
laboratorní práce - pozorování pletiv 
mikroskopem 
nahosemenné rostliny 
krytosemenné rostliny: jednoděložné, 
dvouděložné 
laboratorní práce - založení herbáře 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

Výstupy Učivo 

popíše vnější a vnitřní stavbu těl živočichů  
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů  
rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů 
rozlišuje a zařazuje jednotlivé živočichy do systému 
hodnotí jejich význam v přírodě a pro člověka 
objasní jejich způsob života a jejich přizpůsobení se 
prostředí 

strunatci: obratlovci, studenokrevní, 
teplokrevní 

Přesahy 
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8. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

Výstupy Učivo 

popíše vnější a vnitřní stavbu těl živočichů 
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 
rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů 
rozlišuje a zařazuje vybrané živočichy do systému 
hodnotí jejich význam v přírodě a pro člověka 
objasní jejich způsob života a jejich přizpůsobení se 
prostředí 

savci - přehled savců v různých ekosystémech, 
domestikace 

BIOLOGIE ČLOVĚKA 

Výstupy Učivo 

určí polohu, objasní stavbu a funkci jednotlivých 
orgánů a orgánových soustav 
orientuje se ve vývoji člověka 
objasní vznik a vývoj nového jedince od početí po stáří 
rozlišuje příčiny a příznaky běžných nemocí, vysvětlí 
zásady prevence a léčby 
ukáže způsoby poskytování první pomoci při poranění 
či poškození těla 
rozezná základní druhy virových a bakteriálních 
onemocnění 
jmenuje bezprostřední zásady ochrany, popíše vhodné 
jednání při hromadné nákaze či epidemii 
jmenuje základní opatření a metody všeobecné 
prevence infekčním nemocem a epidemiím 
jmenuje a popíše fáze těhotenství a porodu 
jmenuje zásady správné výživy a chování v průběhu 
těhotenství 
jmenuje sexuálně přenosné nemoci a způsoby 
profylaxe  
vysvětlí význam očkování proti rakovině děložního 
čípku 

podstata původu člověka 
orgánové soustavy 
vznik a vývin jedince 
choroby, péče o zdraví a první pomoc 
hromadné nákazy, epidemie (pandemie, karanténa, 
profylaxe, dezinfekce, dezinsekce, deratizace)  
sexuální výchova – těhotenství, porod, sexuálně 
přenosné nemoci a jiná gynekologická onemocnění 

Přesahy 
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9. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

Výstupy Učivo 

objasní vliv jednotlivých sfér na život 
rozpozná dle charakteristických vlastností vybrané 
nerosty a horniny 
rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických 
dějů 
rozlišuje hlavní typy půd a jejich druhy na našem 
území 
rozliší jednotlivá geologická období 
popíše význam vlivu podnebí a počasí na život na Zemi 
vysvětlí příčiny sesuvů půdy a jmenuje preventivní 
opatření a bezprostřední zásady ochrany 
vysvětlí hlavní zásady chování při zemětřesení 

vznik a stavba Země 
vlastnosti, vznik a využití nerostů 
vlastnosti, vznik a využití hornin 
laboratorní práce - pozorování nerostů a hornin 
vnitřní a vnější geologické děje, jejich příčiny a 
důsledky 
složení a význam půd 
vznik života, Země - teorie vzniku, geologické 
změny, geologická stavba ČR 
mimořádné události způsobené přírodními vlivy (sesuv 
půdy, zemětřesení, sopečná činnost) 

ZÁKLADY EKOLOGIE 

Výstupy Učivo 

rozliší a uvede příklady systému organismu 
objasní základní principy vztahů mezi živou a neživou 
složkou přírody 
vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců 
různých ekosystémů a zhodnotí 
jejich význam 
uvede příklady vlivu člověka na životní prostředí 

organismy a prostředí - vzájemné vztahy, 
ekosystémy, potravní řetězce 
ochrana přírody a životního prostředí - 
globální problémy, chráněná území 

GENETIKA 

Výstupy Učivo 

uvede příklady dědičnosti v praktickém životě J. G. Mendel 
pojmy: gen a křížení 
přirozený a umělý výběr 

Přesahy 

D (6. ročník) : Počátky lidské společnosti - pravěk 
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5.6.4. Zeměpis Z 

Základní formou výuky je vyučovací hodina. Vyučování probíhá většinou ve třídě, v případě terénních cvičení  
v přírodě v okolí školy. Žáci se účastní exkurzí, návštěv muzeí, terénních cvičení apod. Při výuce je využíváno 
vybavení IT třídy, interaktivní tabule, DVD přehrávače a počítače v jednotlivých třídách. Každoročně se  
v týdenní Přírodní laboratoři zaměřujeme při turisticko-branných cvičeních na geografické znalosti, orientaci  
v terénu, práci s buzolou a mapou. 
 
Předmět zeměpis navazuje na předmět Vlastivěda ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět vyučované na  
1. stupni. Úzce souvisí s dalšími předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jako je Fyzika nebo Přírodopis. 
Vzdělávání v předmětu směřuje k osvojování vědomostí o Zemi. 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 školních projektů, pracovních listů a odborné literatury. 
Zařazujeme také terénní cvičení. 
 

Učební plán předmětu 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace      0+2 2 2 2 

Povinnost 
(skupina) 

     povinný povinný povinný povinný 

 

Průřezová témata 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:  
 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 
 Ekosystémy 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
 Vztah člověka k prostředí 
 Základní podmínky života 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Komunikace 
 Kreativita 
 Poznávací schopnosti 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Hodnoty, postoje, praktická etika 

 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 

 Etnický původ 
 Kulturní diference 
 Lidské vztahy 
 Multikulturalita 
 Princip sociálního smíru a solidarity 

 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: 

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

Z
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: 

 Občan, občanská společnost a stát 
 Občanská společnost a škola 
 Formy participace občanů v politickém životě 
 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: 

 Evropa a svět nás zajímá 
 Jsme Evropané 
 Objevujeme Evropu a svět 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

kompetence výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
žáky seznámíme se strukturou hospodářství, což jim může pomoci při volbě povolání 
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6. ročník 
dotace: 0+2, povinný 

 

GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE MAP, KARTOGRAFIE, TOPOGRAFIE 

Výstupy Učivo 

používá základní geografickou terminologii 
vytváří osobní myšlenková schémata 
organizuje geografické informace z dostupných 
kartografických produktů 

druhy map, značky a symboly na mapách 
globus, měřítko 
zeměpisná síť, souřadnice, určování polohy 
orientace mapy 
měření na mapách 
výškopis, polohopis, popis 
kompas, buzola 

PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 

Výstupy Učivo 

zhodnotí postavení Země ve sluneční soustavě 
prokáže tvar Země a zhodnotí důsledky pohybů Země 

tělesa ve vesmíru, vznik vesmíru 
pohyby Země 
složení Země (jádro, plášť, zemská kůra) 
výškové stupně 
georeliéf Země 
hydrosféra, atmosféra, pedosféra , biosféra 

PŘÍRODNÍ KRAJINY 

Výstupy Učivo 

rozlišuje a porovnává složky a prvky krajiny 
porovnává působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře, jejich vliv na přírodu i člověka 
ovládá praktickou topografii a orientaci v terénu 

krajiny mírného pásu 
lesy, pouště a polopouště, savany a stepi, tundra, tajga 
polární oblasti, světový oceán 
pohyby litosf. desek 
vznik krajiny, výškové stupně 

SVĚT SE GLOBALIZUJE 

Výstupy Učivo 

vytváří osobní myšlenková schémata 
organizuje geografické informace z dostupných 
kartografických produktů 

globální problémy současnosti 
světové hospodářství 

Přesahy 

D (6. ročník) : Člověk v dějinách 
P (9. ročník) : Neživá příroda 
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7. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

REGIONY SVĚTA 

Výstupy Učivo 

rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy, 
lokalizuje regiony světa 
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa 
porovnává rozlohu, základní poměry a zvláštnosti 
jednotlivých kontinentů 
zvažuje změny ve vybraných regionech světa 
přiměřeně  
zhodnotí strukturu světového hospodářství 
lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a 
energetické zdroje 
porovnává předpoklady pro rozmístění hospodářských 
aktivit 
uplatňuje v praxi zásady bezpečného pobytu a pohybu 
v přírodě 

světadíly 
oceány 
hranice kontinentů 
Afrika 
Severní Amerika 
Jižní Amerika 
Austrálie 
Asie 
Arktida a Antarktida 
lidské rasy a etnika 
hospodářství, zemědělství 
integrace států 
globální problémy 
přírodní katastrofy 

Přesahy 
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8. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

EVROPA 

Výstupy Učivo 

hodnotí a porovnává přírodní poměry a přír. zdroje ČR 
a Evropy 

mapa Evropy 
vodstvo, hory, přírodní krajiny Evropy 

REGIONY EVROPY 

Výstupy Učivo 

porovnává lidský a hospodářský potenciál ČR v Evropě 
a ve světovém kontextu 

Skandinávie, Západní Evropa, Jižní Evropa, 
Jihovýchodní Evropa, Střední Evropa, Východní Evropa 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Výstupy Učivo 

lokalizuje na mapách kraje ČR 
porovnává hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářství 
lokalizuje místní oblast podle bydliště nebo školy 
hodnotí přírodní hospodářské a kulturní poměry 
místního regionu a vyšších územních celků 
aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování a hodnocení krajiny 

poloha ČR v Evropě 
vodstvo, hory, podnebí ČR 
dopravní síť 
průmysl a obchod 
nerostné suroviny 
sekundární a terciální sféra 
ochrana přírody, ekosystémy, biomy 
mezinárodní organizace 

Přesahy 
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9. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SVĚTA 

Výstupy Učivo 

posoudí prostorovou organizaci světové populace 
zobrazí na příkladech mozaiku multikulturního světa 
porovnává státy světa podle podobných a odlišných 
znaků 
lokalizuje na mapách aktuální geopolitické změny v 
regionech světa 
uvádí příklad 

světová populace 
životní úroveň 
světové konflikty 
surovinová a energetická krize 
specifické zvláštnosti života národů a etnik 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Výstupy Učivo 

porovnává různé krajiny jako součástkrajinné sféry 
rozlišuje znaky a funkce krajin 
uvádí konkrétní příklady krajinných složek 
uvádí důsledky a rizika vlivů na živ. prostř. 

trvale udržitelný rozvoj 
klimatické změny 
přírodní katastrofy 
ekosystémy 
biomy 

Přesahy 
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5.7. Umění a kultura 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast Umění a kultura provází žáky po celou dobu povinné školní docházky. Přispívá ke kultivaci 
osobnosti žáka tím, že dává prostor pro uplatnění jeho tvořivých schopností a zprostředkovává mu umělecké 
zážitky prostřednictvím vlastní tvorby. Naplňuje přirozenou potřebu projevit se. Ve výuce je možné přiblížit 
žákům hudební i výtvarné umění, tradice a lidové zvyky a působit tak na jejich estetické vnímání. Získané 
dovednosti mohou obohatit život v podobě náplně zájmových činností. 
 
Vzdělávací oblast má významný rehabilitační a relaxační charakter. Na žáky působí harmonizující prostředí, ve 
kterém se snižuje jejich vnitřní napětí, psychická nevyváženost, nesoustředěnost a v mnohých případech  
i agresivita. I žáci s poruchami učení mají předpoklady k osvojení hudebních a výtvarných dovedností a mohou 
v této oblasti dosahovat vynikajících výsledků. Veřejná vystoupení podporují růst jejich sebevědomí a přispívají 
k odolnosti vůči stresu a trémě. 
 
Vzdělávací oblast se realizuje ve vzdělávacích oborech Hudební výchova a Výtvarná výchova. 
 
Vzdělávací obor HUDEBNÍ VÝCHOVA vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje 
schopnosti hudbu emocionálně prožít a poskytuje vhled do hudební kultury. Hudební činnosti podporují  
u žáků rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních dovedností - sluchových, rytmických, 
pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně tvořivých, poslechových a pohybových. 
 
Ve vzdělávacím oboru VÝTVARNÁ VÝCHOVA dochází k poznávání prostředků výtvarného jazyka  
a k všestrannému prohlubování senzibility žáka. Prostřednictvím tvůrčích činností zaměřených na vnímání, 
tvorbu a interpretaci se rozvíjí smyslové vnímání, schopnost vyjadřovat a prezentovat emoce, představy, pocity, 
zkušenosti a myšlenky. Dále pomáhá uplatňovat neverbální komunikaci, zlepšovat jemnou motoriku a získávat 
tak všestranné dovednosti. Vzdělávací obsah napomáhá k rozvíjení tvořivosti a vnímavosti k sobě samému  
i okolnímu světu. Vytváří příležitosti pro vzájemnou spolupráci, toleranci a napomáhá utváření postojů  
a hodnot. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
 rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání 
 využívání a rozvíjení tvořivých vlastností a dovedností 
 rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí 
 ke kultivovanému vystupování a získávání sebedůvěry 
 poznání, že kultura a umění obohacují život člověka 
 poznávání národní kultury, její duchovní hodnoty a vědomí ji chránit 
 seznámení se s kulturami jiných národů a etnik, jejich akceptování 
 tomu, aby se naučil rozumět obecně používaným termínům oblasti hudební, výtvarné a sportovní 
 uvážlivosti ve svém názoru a schopnosti obhájit jej 
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5.7.1. Hudební výchova HV 

Základní formou výuky je vyučovací hodina. Výuky se účastní celá třída. Vyučování probíhá 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. 
 
Hudební výchova vede žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových  
a poslechových činností ve vyučovacích hodinách i na kulturních akcích k porozumění hudebnímu umění,  
k aktivnímu vnímání hudby i zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. Na druhém 
stupni ZS se otevírá cesta širšímu pojetí kultury a umění. Připomínají se historické souvislosti a společenské 
kontexty ovlivňující umění a kulturu. Díla literární a dramatická (divadlo, film) se stávají inspirací pro činnost 
žáků. V hodinách se uplatňuje i tvorba multimediální. Hudební činnosti se v hodinách vzájemně propojují, 
ovlivňují a doplňují, a tak rozvíjejí celkovou hudebnost žáka, jeho hudební schopnosti a dovednosti sluchové, 
rytmické, pěvecké, intonační, instrumentální, hudebně pohybové, hudebně tvořivé a poslechové. 
Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, 
skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu 
zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je 
mu dána příležitost "interpretovat" hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření. 
 
Hudební výchova se skládá z několika složek: 

 Vokální činnosti - Obsahem je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního 
projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. 

 Instrumentální činnosti - Obsahem je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební 
reprodukci i produkci. 

 Hudebně pohybové činnosti - Obsahem je ztvárnění hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance 
a gest 

 Poslechové činnosti - obsahem je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává 
hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat  
a interpretovat. 

Učební plán předmětu 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Povinnost 
(skupina) 

povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný 
 

Průřezová témata 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:  
 

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

 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 

 Kulturní diference 
 Etnický původ 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Komunikace 
 Kreativita 
 Psychohygiena 
 Rozvoj schopností poznávání 

 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Tvorba mediálního sdělení 

H
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Výchovné a vzdělávací strategie 

kompetence výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu 

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 
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 

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 

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 

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 

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; 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 

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.) 
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1. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

seznámí se se základními pěveckými 
návyky - dýchání, držení těla 
opakuje jednoduché rytmy hrou na tělo 
využívá nejjednodušším způsobem jednoduché hud. 
nástroje k doprovodné hře 
rozliší hudební žánr písně - ukolébavka a pochod 

rytmizace říkadel, zpěv lidových a umělých 
písní přiměřeného rozsahu 
intonační cvičení 
hra na tělo 
hra na nástroje Orffova instrumentáře 
hlasová hygiena 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

rozliší hru na klavír, kytaru 
rozliší hudební žánr písně - ukolébavka a pochod 
určí vlastnosti tónu - krátký, dlouhý, vysoký, 
nízký, hlasitý, tichý 

melodie stoupající a klesající 
hudba taneční, pochodová, ukolébavka 
zvuk hudebních nástrojů 
skladby určené dětem 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

reaguje pohybem na znějící hudbu 
rozliší pohybem chůzi, pochod 
předvádí jednoduché taneční hry 

pochod podle hudebního doprovodu 
pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky 
taneční hry se zpěvem 
orientace v prostoru 

Přesahy 

TV (1. ročník) : Činnosti ovlivňující úroveň pohyb, dovedností 
ČJ (1. ročník) : Komunikační a slohová výchova 

 

  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání | Malá škola s velkým srdcem 
 

| 137  
 

2. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

prohlubuje si hlasové, pěvecké a intonační návyky  
a dovednosti 
rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 
využívá jednoduché hud. nástroje k doprovodné hře 
rozpozná vybrané hudební nástroje podle vzhledu 
pozná notu, houslový klíč 

rytmizace říkadel, zpěv lidových a umělých 
písní přiměřeného rozsahu 
intonační cvičení 
hra na tělo 
psaní not a houslového klíče – úvodní seznámení 
hra na nástroje Orffova instrumentáře 
hlasová hygiena 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

rozpozná výrazné tempové a dynamické změny  
v proudu znějící hudby 
pozná melodii stoupavou, klesavou 
rozezná instrumentální a vokální skladbu 

výška, síla tónu 
rozpoznávání tempa a rytmu 
hudba taneční, pochodová, ukolébavka 
zvuk hudebních nástrojů 
skladby určené dětem 
hudba vokální, instrumentální, nástroje 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

reaguje pohybem na změnu v hudbě pochod podle hudebního doprovodu 
pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky 
taneční hry se zpěvem 
orientace v prostoru 
jednoduché lid. tance (mazurka) 

Přesahy 

ČJ (2. ročník) : Komunikační a slohová výchova 
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3. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase 
využívá jednoduché texty k rytmizaci a melodizaci 
využívá Orffovy hud. nástroje k doprovodné hře 
zapíše noty a houslový klíč, jednoduchý 
dle vlastních dispozic vytleská rytmický zápis  

rytmizace říkadel, zpěv lidových a umělých 
písní přiměřeného rozsahu 
intonační cvičení 
hra na tělo 
psaní not a houslového klíče 
hra na nástroje Orffova instrumentáře 
hlasová hygiena 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v 
proudu znějící hudby 
rozpozná některé hudební nástroje 

výška, síla, délka, barva tónu 
rozpoznávání tempa a rytmu 
hudba taneční, pochodová, ukolébavka 
zvuk hudebních nástrojů 
skladby určené dětem 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

reaguje pohybem na znějící hudbu pochod podle hudebního doprovodu 
pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky 
taneční hry se zpěvem 
orientace v prostoru 
jednoduché lid. tance (mazurka, valčíkový krok) 

Přesahy 

ČJ (3. ročník) : Komunikační a slohová výchova 
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4. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě  
a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase a kánonu  
a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti 
orientuje se v zápisu písně, umí napsat houslový klíč, 
noty vybrané délky  
 

prohlubování pěveckých dovedností 
hlasová hygiena 
rozšiřování hlasového rozsahu 
rytmus 2/4, 3/4, 4/4 
počátky dvojhlasého zpěvu 
hudební hry a hádanky 
rytmizace, melodizace, hudební improvizace 
notový zápis 
psaní not, houslový klíč – základy délky not 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

upozorní na tempové a dynamické změny 
pozná rozdíl mezi durovou a mollovou melodii 

kvality tónů - délka, síla, barva, výška 
souzvuk, akord 
hudba vokální, instrumentální 
hudební styly - taneční, pochodová hudba 
dur, moll tónina – seznámení 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků 
na základě individ. schopností a dovedností 
vytváří pohybové improvizace 

pohybové vyjádření hudby 
reprodukce pohybů při tanci 
taktování 

Přesahy 

VL (4. ročník): Lidé a čas 
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5. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

vědomě dodržuje hlasovou hygienu, čistě a výrazně 
zpívá lidové a umělé písně v hlasovém rozsahu 
přiměřeně věku 
zná základní harmonické funkce, rozliší a udrží mírně 
složitý rytmus 
dle svých dispozic intonuje jednoduchou melodii podle 
not 

opakování lidových a umělých písní 
kánon 
druhy oktáv, rytmus, tempo, takt, tónina, 
dominanta, akord 
zápis do notové osnovy, hudební značky, 
pomlky, délka not, taktování 
dělení hudebních nástrojů, složení 
symfonického orchestru 
rytmizace 
Orffovy hudební nástroje 
vánoční písně a koledy 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

aktivně vnímá vážnou hudbu, vyhledá 
souvislosti mezi hudbou a jinými druhy 
umění 
chápe hudební žánr v souvislosti s dobou vzniku 
analyzuje z poslechu nejznámější hudební nástroje 
aktivně sleduje hudební scénu 
poznává a toleruje odlišnosti hudebních kultur 

setkání s hudbou - rozhlas, televize, koncerty 
hudební žánry populární hudby 
hudba baroka, klasicizmu a romantizmu 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

pohybem vyjádří hudební prožitek taneční doprovod písní a skladeb 

Přesahy 

 

 
 

  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání | Malá škola s velkým srdcem 
 

| 141  
 

6. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

rozpoznává rozdíl mezi hlukem a tónem 
uvědomuje si rytmickou a melodickou složku hudby 
rozlišuje dechové, strunné a bicí nástroje, chápe 
odlišné tvoření tónu 
zapíše jednoduchý motiv do not a dokáže ho zazpívat 
nebo zahrát 
má zautomatizované spojení hmatů s příslušnými 
notami a tóny 
hra a intonace motivů podle not 

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 
základní rozdělení hudebních nástrojů 
pravěká hudba - rytmus, melodie, výška, 
délka tónu, tempo (výroba primitivních 
hudebních nástrojů) 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

uvědomuje si, že první hudební projevy 
byly doprovázeny tancem a byly většinou 
rituály 
poznává písně jiných národů, učí se toleranci a rasové 
snášenlivosti  
analyzuje poslouchanou hudbu a určí její 
metrum 

hudba starověku - složitější nástroje 
(strunné), nejstarší hudební památky 
křesťanství, středověk - světská a duchovní 
hudba, počátky notace, hudba taneční a 
vokální, počátky vícehlasu 
etnická hudba - hudba jiných národů 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

vyjádří pohybem pocit, náladu, jednoduchý děj pohybové ztvárnění různých druhů hudby 

Přesahy 

D (6. ročník) : Počátky lidské společnosti – pravěk 
D (6. ročník): Nejstarší starověké civilizace 
D (7. ročník) : Raný středověk 
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7. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

uvědomuje si vývoj od polyfonie k homofinii 
rozumí pojmům jednohlas, vícehlas 
zahraje podle not jednoduchou melodii, zahraný motiv 
zapíše do not 
rozumí základním značkám v notovém zápisu, řídí se 
jimi 
správně uchopí nástroj (popíše části 
nástroje a zná stručně jeho vývoj) 
rozumí způsobu vzniku tónu a ladění 
nástroje 
doprovodí jednoduchou píseň se třemi až čtyřmi 
akordy 
sluchem rozezná hlavní stupně ve stupnici 
zná noty, orientuje se v jednoduchém notovém zápisu 
v houslovém klíči, hraje z not 

hra na hudební nástroj dle dispozic žáků - 
flétna, kytara, klávesy 
hlasová hygiena - hlasová mutace 
sólový zpěv, kánon, sbor 
předznamenání, dur - moll tonalita, intervaly, 
celý tón a půltón, označení taktu, repetice, 
kadence T, S, D 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

rozliší a zařadí ukázku podle období 
(uměleckého stylu - románského, 
gotického, renesančního, barokního) a zná 
jejich výrazné rysy 
poznává písně jiných národů, učí se toleranci a rasové 
snášenlivosti 
postihuje specifika hudebního směru, který poslouchá 
rozlišuje hudební rytmickou a textovou složku písně 
vyjadřuje svůj názor na hudbu, která je mu blízká a svá 
tvrzení zdůvodňuje 

historické slohy: románský až baroko - vývoj 
hudebního cítění a myšlení 
hudba jako reflexe doby - ukázky 
etnická hudba - písně jiných národů 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

pohybově vyjádří hudby různých směrů soudobé směry v populární hudbě - vlastní 
výběr hudby a pohybu 

Přesahy 

D (7. ročník) : Vrcholný středověk 
D (7. ročník) : Počátky novověku 
D (8. ročník) : Novověk II. 
D (8. ročník) : Novověk III. 
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8. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

využívá své individ. hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách 
správně využívá pěvecké návyky a pravidla 
hlasové hygieny 
orientuje se v notovém zápise 
zpívá některé koledy 
vědomě využívá správné pěvecké návyky 
orientuje se v grafickém záznamu skladeb 
orientuje se v kategoriích hudebních nástrojů 
rozpozná sluchově některé hudební nástroje 
využívá individ. hru na hudební nástroj 

hlasová hygiena - hlasová mutace 
rozdělení hlasů 
intonace v dur a moll tónině 
noty, pomlky 
hudební pojmy (staccato, legato, triola, 
synkopa) 
rytmický doprovod - vyjádření pocitů 
rytmus, metrum, tempo 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

orientuje se v dějinách daného období 
vnímá užité výrazové prostředky 
všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými uměleckými 
druhy 
zařadí na základě individ. schopností a získaných 
dovedností slyšenou hudbu do stylového období 
dokáže porovnat hlavní znaky hudebního romantizmu 
a klasicismu 
všímá si užitých výrazových prostředků 
rozpozná počet dob v taktu, jednotlivé tance 
reprodukuje rytmický motiv a vytvoří vlastní 
diriguje 2/4, 3/4 a celý takt 
pohovoří o stěžejních dílech světové opery 
má přehled o některých interpretech 
dokáže pojmenovat rozdíl mezi operou a operetou 
vnímá odlišnosti v hudbě jiných kultur 
vyhledává a všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými 
druhy umění vnímá užité výrazové prostředky 

klasicismus (Mozart, Beetoven, Haydn, P.J. 
Vejvanovský) 
sonátová forma 
romantismus (Schubert, Chopin, Čajkovskij, 
Liszt, Smetana, Dvořák) 
programní hudba 
virtuozita 
Národní školy 
rytmus, metrum, tempo 
vývoj MPH 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

vyjádří 2/4 a 3/4 takt pohybem tance v 2/4 a 3/4 taktu 

Přesahy 
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9. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

využívá své individ. hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách 
správně využívá pěvecké návyky a pravidla 
hlasové hygieny 
orientuje se v notovém zápisu 
reprodukuje hudbu na základě svých 
individ. schopností a dovedností využívá individ. hru 
na hudební nástroj 
vyjádří svůj názor k jednotlivým písním 

hlasová hygiena - hlasová mutace 
rozdělení hlasů 
intonace v dur a moll tónině 
noty, pomlky 
tvorba akordu (kvintakord dur, moll) 
určování intervalu odposlechem 
orientace na klávesových nástrojích 
improvizace - vytvoření melodie na krátký text 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

vyjádří rozdíl mezi jazzem a klasickou 
hudbou 
pojmenuje základní znaky jazzové hudby 
rámcově se orientuje ve vokál. projevu 
písní různých žánrů nonartific. hudby 
vnímá užité výrazové prostředky 
vyhledává a všímá si souvislostí mezi 
hudbou a jinými uměleckými druhy 
zařadí na základě individ. schopností a 
získaných dovedností slyšenou hudbu do 
styl. období 
slovně vyjádří znějící hudbu 
rámcově se orientuje ve vokálním projevu 
písní různých žánrů nonartific. hudby 
chápe souvislosti s historií 
všímá si užitých výrazových prostředků 
reprodukuje hudbu na základě svých 
individ. schopností a dovedností 
využívá individ. hru na hudební nástroj 
zařadí slyšenou hudbu do stylového období 
porovnává ukázky s delšími skladbami 
vyjádří svůj názor k jednotlivým písním 

Afro-americká hudba (spirituály, gospely) 
jazz 
hudební divadlo (show, šantán, kabaret) 
muzikál, roková opera 
filmová hudba 
folk: písničkáři, hnutí hippies, trampská píseň, 
country, kytarové akordy 
pop. hudba: 60. léta (big beat- Beatles), 70. 
léta až současnost (disco, punk, rock, hard 
rock, heavy metal, rap, reggae), 
osobnosti pop. hudby 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

Výstupy Učivo 

pohybem vyjádří hudební prožitek taneční improvizace (disco) 

Přesahy 

ČJ (9. ročník) : Literární výchova 
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5.7.2. Výtvarná výchova VV 

Vzdělávací obsah předmětu se realizuje formou vyučovací hodiny, která je obvykle spojená do vyučovacích 
bloků po dvou hodinách každý týden. V 6. a v 7. ročníku je výtvarná výchova dotována 1 hodinou týdně.  
 
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, využívají 
metod experimentu, pořádají samostatné výtvarné akce a účastní se výtvarných soutěží. 
Vyučovací bloky probíhají v přírodě, třídě nebo výtvarném ateliéru. 
 
V etapě základního vzdělávání vychází výtvarná výchova z tvůrčích činností žáků, z jejich vlastní tvorby,  
z vnímání reality a interpretace uměleckého díla. Hledá vazby mezi jednotlivými druhy umění. Propojuje se  
s pracovní výchovou a hudební výchovou v zobrazování dynamických dějů, v určování a ovládání prostoru. 
Rozvíjí hmatové, sluchové i kinetické vnímání. Napomáhá rozvoji vlastního uměleckého vnímání, myšlení, 
cítění a prožíváni žáků. Navíc rozšiřuje jejich uměleckou představivost, fantazii, intuici a invenci. K vlastní 
realizaci využívá tradiční a ověřené vizuální prostředky, ale i nově vznikající - v kontextu všech současných 
moderních výtvarných proudů a technik, zejména užívaných v multimediální tvorbě. Obsahem výtvarné 
výchovy je pak především rozvoj smyslové citlivosti, uplatnění subjektivity a ověřování komunikačních účinků. 
Výtvarná výchova vede žáka k pochopení všech disciplín výtvarného umění (kresba, malba, grafika, 
modelování, sochařství, architektura, multimédia, atd.). Přispívá k seberealizaci, k hledání nových způsobů 
žákova uměleckého vyjádření a k rozvoji jeho tvůrčího potenciálu. Kultivuje žákův projev, vytváří dobrou 
atmosféru v širších sociálně-kulturních souvislostech, směřuje k tolerantnímu přístupu u různorodých 
sociálních a národnostních skupin a minorit. 
 
To vše platí v kontextu s nutným materiálně-technickým zabezpečením, s využíváním všech vymožeností 
moderní doby, kdy je nutné vycházet ze všech současných aktuálních zdrojů informací. 

Učební plán předmětu 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace 1 1 1+1 2 2 1 1 2 2 
Povinnost 
(skupina) 

povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný 
 

 
Průřezová témata 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:  
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 
 Komunikace 
 Kreativita 
 Mezilidské vztahy 
 Poznávací schopnosti 
 Psychohygiena 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Spolupráce a soutěživost 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Hodnoty, postoje, praktická etika 

 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
 Vztah člověka k prostředí 

 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: 

 Evropa a svět nás zajímá 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: 
 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
 Práce v realizačním týmu 

 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 

 Kulturní diference 
 Multikulturalita 

 
 

Výchovné a vzdělávací strategie 

kompetence výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu 

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 

k řešení problémů 
učíme žáky, aby se nenechali odradit případným nezdarem  
učíme žáky zodpovědnosti za své výsledky činnosti a jejich zhodnocení 

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 

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 

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 

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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1. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

ZÁKLADNÍ NÁVYKY PŘI PRÁCI 

Výstupy Učivo 

připraví si požadované pomůcky, uklidí si 
po sobě pracovní plochu 
pojmenuje pomůcky 

hygienické návyky při výtvarné činnosti 
pomůcky ve VV 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

Výstupy Učivo 

rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření; porovnává je a třídí 
na základě svých zkušeností, vjemů, 
zážitků a představ 
rozvíjí dětskou představivost 
dotváří na základě vlastních představ přírodniny 
rozlišuje jednotlivé barvy 
pozoruje různé struktury, tvary a barvy kolem sebe 

malba - základní barvy, míchání barev, 
vodovky a tempery 
kresba - linie, tvary 
manipulace s předměty - různá uspořádání 
pohyb těla v prostoru 
tradiční a netradiční prostředky a jejich 
kombinace  

UPLATNĚNÍ SUBJEKTIVITY 

Výstupy Učivo 

při tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti - 
seskupuje přírodní a umělé materiály 
umístí tvary do prostoru 
pokryje barvami celou plochu daného formátu 
dotváří na základě vlastních představ přírodniny 

hračky 
objekty 
ilustrace textů 
akční malba 

KOMUNIKAČNÍ ÚČINKY 

Výstupy Učivo 

popíše výsledek své práce spolužákům záměr tvorby 
proměny vyjádření 
komunikace se spolužáky, rodinou… 

Přesahy 

ČJ (1. ročník): Řečová výchova 
PRV (1. ročník) : Rozmanitost přírody 
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2. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

ZÁKLADNÍ NÁVYKY PŘI PRÁCI 

Výstupy Učivo 

organizuje vlastní výtvarnou činnost hygienické návyky při výtvarné činnosti 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

Výstupy Učivo 

rozvine svou fantazii a výtvarně se vyjádří 
podle pocitů a nálad na základě citového 
prožitku 
vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly, volí vhodné prostředky 

malba - základní barvy, míchání barev, 
vodovky a tempery 
kresba - linie, tvary 
manipulace s předměty - uspořádání do celků 
pohyb těla v prostoru 
tradiční a netradiční prostředky a jejich 
kombinace 

UPLATNĚNÍ SUBJEKTIVITY 

Výstupy Učivo 

při tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti 
uplatňuje v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty a jejich kombinace 
výtvarně vyjádří různé druhy linií 
ovládá základní technické dovednosti 
(otiskování, frotáž, kresba, malba, 
dotváření a kombinace přír. materiálů) 

hračky 
objekty 
ilustrace textů 
akční malba 
manipulace s objekty 

KOMUNIKAČNÍ ÚČINKY 

Výstupy Učivo 

popíše výsledek a pocity při tvorbě 
spolužákům i učiteli 

záměr tvorby 
proměny vyjádření 
komunikace se spolužáky, rodinou… 
osobní postoj v komunikaci 

Přesahy 

ČJ (2. ročník) : Komunikační a slohová výchova 
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3. ročník 
dotace: 1+1, povinný 

 

TEMATICKÉ PRÁCE 

Výstupy Učivo 

uvědoměle zachází s některými prostředky 
a materiály 
uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při 
tvůrčích činnostech 
popíše své pocity z vnímání, tvůrčí činn. 
vlastní, ostatních i uměleckého díla 
poznává rozdíly ve výtvarném vyjadřování 
malířů 
seznamuje se s ilustrátory dětských knih 

vnímání, porovnávání a hodnocení výsledků 
tvůrčích činností vlastní i ostatních i výsledků 
běžné a umělecké produkce 
malba 
kresba 
ilustrace 
plastika 
objekty 

UPLATNĚNÍ SUBJEKTIVITY 

Výstupy Učivo 

zorganizuje si vlastní výtvarnou práci 
realizuje svůj vlastní záměr 
vychází ze smyslového vnímání 

prostředky a postupy pro vyjádření emocí, 
pocitů, nálad a fantazijních představ 
pohyb těla v prostoru 
manipulace s objekty 
malba a kresba 
tradiční a netradiční prostředky a jejich 
kombinace 

KOMUNIKAČNÍ ÚČINKY 

Výstupy Učivo 

je schopen výsledky své činnosti sdělit 
svým spolužákům 
popíše své pocity z vnímání, tvůrčí činn. 
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) 

Přesahy 

ČJ (3. ročník) : Literární výchova 
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4. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

TEMATICKÉ PRÁCE 

Výstupy Učivo 

uplatňuje základní dovednosti pro vlastní 
tvorbu 
rozpoznává, pojmenovává a porovnává 
linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích 
tvorby vlastní, ostatních i na příkladech z běžného 
života (s dopomocí učitele) 
řeší přiměřené úkoly v plošných i prostorových pracích 
uplatňuje dle svých schopností výtvarné prostředky při 
vlastní tvorbě 
zná některé dětské ilustrátory a přiřadí danou ilustraci 
k lit. dílu 

vnímání, porovnávání a hodnocení výsledků 
tvůrčích činností vlastní i ostatních i výsledků 
běžné a umělecké produkce 
malba 
kresba 
portrét spolužáka 
plastika 
objekty 

UPLATNĚNÍ SUBJEKTIVITY 

Výstupy Učivo 

uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při 
tvůrčích činnostech 
vychází ze smyslového vnímání 

prostředky a postupy pro vyjádření emocí, 
pocitů, nálad a fantazijních představ 
pohyb těla v prostoru 
manipulace s objekty 
malba a kresba 
tradiční a netradiční prostředky a jejich 
kombinace 

KOMUNIKAČNÍ ÚČINKY 

Výstupy Učivo 

je schopen výsledky své činnosti sdělit 
svým spolužákům i učiteli 
vyjádří své pocity z vnímání, tvůrčí činn. 
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) 

Přesahy 

VL (4. ročník): Lidé a čas 
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5. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

TEMATICKÉ PRÁCE 

Výstupy Učivo 

při vlastních tvůrčích činn. pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného vyjádření a porovnává je na 
základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, 
proporční vztahy a jiné) užívá a kombinuje prvky 
vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku, v 
plošném vyjádření linie a barevné plochy, v objemovém 
vyjádření modelování, v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model 
při tvorbě se vědomě zaměřuje na projevování 
vlastních zkušeností 
získané zkušenosti uplatňuje podle svých schopností 
při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních, při 
vnímání umělecké produkce i na příkladech z běžného 
života (s dopomocí učitele) 

vnímání, porovnávání a hodnocení výsledků 
tvůrčích činností vlastní i ostatních i výsledků 
běžné a umělecké produkce 
malba 
kresba 
ilustrace 
plastika  
objekty 
 

UPLATNĚNÍ SUBJEKTIVITY 

Výstupy Učivo 

nalézá vhodné prostředky pro vizuální obrazná 
vyjádření vzniklá na základě vztahu zrak. vnímání k 
vnímání dalšími smysly 
uplatňuje smyslové vnímání v plošné, objemové i 
prostorové tvorbě 
uplatňuje své vnímání v přístupu k realitě, tvorbě a 
interpretaci vizuálně obrazného vyjádření 
volí a kombinuje prostředky pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků 

prostředky a postupy pro vyjádření emocí, 
pocitů, nálad a fantazijních představ 
manipulace s objekty 
malba a kresba 
tradiční a netradiční prostředky a jejich 
kombinace 

KOMUNIKAČNÍ ÚČINKY 

Výstupy Učivo 

vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit 
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) 

Přesahy 

ČJ (3. ročník): Literární výchova 
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6. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

PRÁZDNINOVÉ CESTY 

Výstupy Učivo 

při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních 
zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro 
jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy 

různé prostředky a postupy pro: 
vyjádření vjemů, emocí, pocitů, nálad, prožitků, 
představ, zkušeností, myšlenek, situací a událostí 

MY, LIDÉ 

Výstupy Učivo 

uplatňuje základní výtvarné dovednosti při přípravě, 
realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru 

umístění těla a objektů v prostoru 
kresba, malba, grafika 
tradiční a netradiční prostředky 
kombinace v ploše a prostoru 
práce v grafických editorech 

PODZIM 

Výstupy Učivo 

uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru 
podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich 
vlastnosti a vztahy 

rozlišování, porovnávání, třídění a hodnocení 
výsledků tvůrčích činností vlastních a ostatních 
běžné umělecké produkce 
kresba, malba, grafika, objekty 

VÁNOČNÍ NÁLADA 

Výstupy Učivo 

vybírá a třídí výsledky vlastní tvorby pro 
prezentaci, porovnává je s ostatními 

výběr a třídění výsledků vlastních tvůrčích 
činností pro prezentaci 
kresba, malba, grafika 
tradiční a netradiční prostředky 
kombinace v ploše a prostoru 
práce v grafických editorech 
fotografie, písmo, reklama 

ZIMNÍ PŘEKVAPENÍ 

Výstupy Učivo 

osvojuje si nové výtvarné techniky 
vysvětlí vlastní tvůrčí záměr 

kresba, malba, grafika, tradiční a netradiční 
prostředky, kombinace v ploše a prostoru 
práce v grafických editorech, fotografie, písmo, 
reklama 

ŽIVOČIŠNÁ ŘÍŠE 

Výstupy Učivo 

uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v, ploše i 
prostoru podle vlastního tvůrčího, záměru, využívá 
jejich vlastnosti a vztahy 
při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních, 
zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro 
jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy 

tvorba v plenéru 
kresba, malba, grafika 
tradiční a netradiční prostředky 
kombinace v ploše a prostoru 
práce v grafických editorech 
fotografie, písmo, reklama 

CESTY BUDOUCNOSTI 

Výstupy Učivo 

uplatňuje základní výtvarné dovednosti při přípravě, 
realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru  
osvojuje si nové výtvarné techniky 
vysvětlí vlastní tvůrčí záměr 

koláž, asambláž 
tradiční a netradiční prostředky, materiály 
kombinace v ploše a prostoru 
práce v grafických editorech 
fotografie 

Přesahy 

ČJ (7. ročník): Literární výchova 
HV (6. ročník): Poslechové činnosti 
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7. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

ČLOVĚK A JEHO TĚLO 

Výstupy Učivo 

uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru 
podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich 
vlastnosti a vztahy 
zjednoduší, vystihne podstatné, zjednoduší detail 
uvědomuje si proporcionalitu lidského těla a aplikuje ji 
ve svých dílech 
prožívá svou práci, přistupuje k ní zodpovědně, 
prezentuje ji a dokáže ji obhájit 

linie a tvary 
struktury 
kresba postavy 
proporce 

ČAS VÁNOC 

Výstupy Učivo 

využívá základů malby a míchání barev 
používá vhodnou techniku pro zamýšlený výsledek 
uvědomuje si své okolí a výtvarně jej ztvárňuje v 
konkrétní podobě i abstrakci prožívá svou práci, 
přistupuje k ní zodpovědně, prezentuje ji a dokáže ji 
obhájit 

míchání barev 
malba konkrétního i abstraktního pojetí světa 
kolem nás 
stylizace 

POUČENÍ O GRAFICE 

Výstupy Učivo 

používá vhodnou techniku pro zamýšlený výsledek 
osvojuje si nové výtvarné techniky 
prožívá svou práci, přistupuje k ní zodpovědně, 
prezentuje ji a dokáže ji obhájit 

použití různých grafických technik - 
papírotisk, linoryt, monotyp 

NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY 

Výstupy Učivo 

používá netradiční materiály 
osvojuje si nové výtvarné techniky 
prožívá svou práci, přistupuje k ní zodpovědně, 
prezentuje ji a dokáže ji obhájit 

batikování 
kašírování 
mramorování 
tvorba z odpadových a přírodních materiálů 

SVĚT KOLEM NÁS 

Výstupy Učivo 

orientuje se v základních obdobích 
výtvarného umění 

orientuje se v základních obdobích 
výtvarného umění 

Přesahy 

D (7. ročník) : Počátky novověku 
D (7. ročník) : Vrcholný středověk 
D (8. ročník) : Novověk I. 
D (8. ročník) : Pozdní středověk 
HV (7. ročník) : Poslechové činnosti 
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8. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

ČLOVĚK 

Výstupy Učivo 

při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních 
zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro 
jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy 
vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké 
produkce 

umístění těla a objektů v prostoru 
kresba, malba, grafika 
tradiční a netradiční prostředky 
kombinace v ploše a prostoru 
práce v grafických editorech 

MÓDNÍ TRENDY 

Výstupy Učivo 

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 

výběr a třídění výsledků vlastních tvůrčích 
činností pro prezentaci 
kresba, malba, grafika 
tradiční a netradiční prostředky 
kombinace v ploše a prostoru 
práce v grafických editorech 
fotografie, písmo, reklama 

VE VÍRU UDÁLOSTÍ 

Výstupy Učivo 

při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních 
zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro 
jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy 
uplatňuje základní umělecké dovednosti v 
ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího 
záměru, využívá jejich vlastnosti a vztahy 

malba 
kresba 
kvaš 
objekty 
plastika 
grafika 

NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY 

Výstupy Učivo 

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 

tvorba z odpadových a přírodních materiálů 

SVĚT KOLEM NÁS 

Výstupy Učivo 

orientuje se v základních obdobích 
výtvarného umění 

komplexní pohled na život v daném časovém 
období: 19. století 

Přesahy 

INF (6. ročník) : Zpracování a využití informací 
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9. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

PODZIMNÍ ZASTAVENÍ 

Výstupy Učivo 

při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních 
zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro 
jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy 
uvědomuje si své okolí a výtvarně jej 
ztvárňuje v konkrétní podobě i abstrakci 

umístění objektů v prostoru 
kresba, malba, grafika 
tradiční a netradiční prostředky 
kombinace v ploše a prostoru 
práce v grafických editorech 

ZIMNÍ PROMĚNY 

Výstupy Učivo 

slovně vyjádří své postřehy a pocity 
uplatňuje výtvarné dovednosti při přípravě,  
realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru 
uvědomuje si své okolí a výtvarně jej ztvárňuje v 
konkrétní podobě i abstrakci 

kresba, malba, grafika 
tradiční a netradiční prostředky 
kombinace v ploše a prostoru 
práce v grafických editorech 
fotografie, písmo, reklama 

BUDOUCNOST 

Výstupy Učivo 

uplatňuje výtvarné dovednosti při přípravě, 
realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru 
zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby, 
porovnává jej s výsledky ostatních 

výběr a třídění výsledků vlastních tvůrčích 
činností pro prezentaci 
kresba, malba, grafika 
tradiční a netradiční prostředky 
kombinace v ploše a prostoru 
práce v grafických editorech 
fotografie, písmo, reklama 

NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY 

Výstupy Učivo 

slovně vyjádří své postřehy a pocity 
při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních 
zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro 
jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy 
uvědomuje si své okolí a výtvarně jej 
ztvárňuje v konkrétní podobě i abstrakci 

tvorba z odpadových a přírodních materiálů 

SVĚT KOLEM NÁS 

Výstupy Učivo 

vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké 
produkce 
orientuje se v základních obdobích výtvarného umění 

pohled na život v daném časovém období: 
20. a 21. st. 

Přesahy 

HV (9. ročník) : Poslechové činnosti 
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5.8. Člověk a zdraví 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví učí žáky pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné a duševní pohody  
a základním poznatkům, které by měli využívat v každodenním životě. Respektuje celistvost osobnosti žáků, 
rovnoměrně podporuje fyzické i psychické schopnosti, pohybové dovednosti i sociální adaptaci. Umožňuje jim 
rozvíjení fyzických a zdravotních předpokladů pohybových možností a poznání vlastních omezení. K osvojení 
potřebných vědomostí, dovedností a návyků, které ovlivňují způsob jejich života, je třeba využívat vhodné 
motivace a činnosti, které posilují zájem žáků. Vede je k pochopení hodnoty zdraví, smyslu zdravotní prevence 
i problémů spojených s poškozením zdraví a uvědomění si povinnosti péče o své zdraví v přiměřené míře věku 
a schopnostem. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej 
doplňují, rozšiřují a využívají. Žáci se seznamují s různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i 
mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování a rozhodování, které vedou k zachování a 
posílení zdraví. Tím je zajištěno utváření dovedností a návyků v oblasti zdravého životního stylu, osobní a 
duševní hygieny, výživy, pohybových aktivit apod. Obsah vzdělávací oblasti se realizuje ve vzdělávacích 
oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. 
 
Vzdělávací obor VÝCHOVA KE ZDRAVÍ navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Poskytuje žákům 
základní informace o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jejich zdraví. Vede je ke zdravému způsobu 
života, k péči o své zdraví, jeho zlepšení a posílení. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné 
chování podporující zdraví, podporují sociální dovednosti a komunikaci, dovednosti odmítat škodlivé látky, 
předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v různých situacích. 
 
Vzdělávací obor TĚLESNÁ VÝCHOVA podporuje u žáků zdravý životní styl tím, že je vede k sebepoznávání 
vlastních fyzických i psychických možností v oblasti sportu. Tělesné činnosti podporují správné držení těla  
a rozvíjí hrubou i jemnou motoriku. Fyzicky slabším žáků pomáhá zvyšovat kondici a těm zdatnějším její 
upevňování. Korektivní a speciální vyrovnávací cvičení mohou být preventivně zařazována a využívána  
v hodinách tělesné výchovy všech žáků nebojsou využívána pro žáky se zdravotním oslabením místo činností, 
které jsou kontraindikací jejich oslabení. Vzdělávací oblast zahrnuje též dodržování hygienických zásad při 
sportu a hrách. Vede žáky k soutěživosti, toleranci, dodržování sportovních pravidel a pravidel her. V tělesné 
výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je postaveno na 
posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování – bez paušálního porovnávání žáků podle 
výkonových norem (tabulky, grafy aj.), které neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální 
zdravotní stav žáků. 
 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
 získávání orientace v základních názorech na zdraví a postupnému uplatňování preventivních činností 

podporujících zdraví a propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i obci 
 chápání fyziologických, psychických i sociálních změn spojených s dospíváním 
 dodržování zásad zdravého způsobu života a ochrany zdraví, zodpovědnosti a péči o své zdraví a snaze  

o jeho zlepšení a posílení 
 poznávání zdraví jako důležité životní hodnoty v kontextu dalších životních hodnot 
 ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a k využívání 

osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí 
 rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví vlastní i druhých a osvojování 

poznatků a dovedností jim předcházet 
 odmítání škodlivých látek neslučitelných se zdravím a sportem 
 poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů pohybových možností a omezení, rozvíjení  

a využívání pohybových schopností a dovedností 
 vnímání prožitků z pohybové činnosti, které vedou k aktivitě a pohybové seberealizaci a aktivnímu 

vztahu ke sportu 
 pochopení, že sport je jedním z prostředků k navazování sociálních kontaktů 
 vybudování zásad chování na kulturních a sportovních akcích 
 dodržování pravidel ve sportu i mimo něj, dodržování pravidel fair play 
 spolupráci v týmu, uvědomění si důležitosti úkolů (rolí v týmu), které i plní 
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5.8.1. Výchova ke zdraví VKZ 

Základní formou výuky je vyučovací hodina. 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. 
 
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví navazuje na výstupy ostatních vzdělávacích oblastí. Předmět vede  
k pochopení vlastní bezpečnosti a bezpečného chování v různých životních situacích. Klade důraz na praktické 
dovednosti a jejich aplikaci v modelových situacích každodenního života, na posílení větší samostatnosti  
a odpovědnosti žáka za své jednání. V předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ je zahrnuta řada tematických okruhů 
průřezových témat, zejména osobnostní a sociální výchovy, mediální výchovy a výchovy v demokratického 
občana. Žáci si osvojují kultivované a odpovědné chování, rozhodování a komunikaci v situacích souvisejících 
se zdravým stylem života, partnerskými vztahy i rodinným životem. 

Učební plán předmětu 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace      0+1 1 1  

Povinnost 
(skupina) 

     povinný povinný povinný  
 

Průřezová témata 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:  
 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
 Základní podmínky života 
 Vztah člověka k prostředí 

 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: 

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

 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 

 Kulturní diference 
 Lidské vztahy 
 Princip sociálního smíru a solidarity 

 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 
 Komunikace 
 Mezilidské vztahy 
 Poznávací schopnosti 
 Psychohygiena 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Seberegulace a sebeorganizace 

 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: 

 Občan, občanská společnost a stát 
 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH: 

 Evropa a svět nás zajímá 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

kompetence výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu 

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 

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 

komunikativní 

vytváříme pro žáky příležitosti k formulování a obhajování vlastních myšlenky a názorů 
na 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). 

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 

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.) 

pracovní 
praktickými výukovými metodami umožňujeme žákům propojovat osvojené poznatky a 
dovednosti z oblasti ochrany a podpory zdraví s praktickými činnostmi ve škole i mimo 
ni (sportovní soutěže, škola v přírodě, lyžařské kurzy aj.) 
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6. ročník 
dotace: 0+1, povinný 

 

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 

Výstupy Učivo 

záměrně si nepoškozuje zdraví 
pečuje o své zdraví 
respektuje zdraví jako základní hodnotu 
vyjádří své názory, pocity a postoje k šikaně 
vyhledá kontaktní adresy a telefony na zařízení pro 
pomoc ve svém okolí 

péče o zdraví v rodině 
způsoby chování v krizových situacích 
šikanování a týrání 
dětská krizová centra 
přivolání pomoci 

ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 

Výstupy Učivo 

zhodnotí rozdíl mezi rodinami, mezi rolemi v rodině 
respektuje změny v období dospívání a vhodně na ně 
reaguje, kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 
zaujímá postoj k negativním projevům a vlivům ve 
vrstevnické skupině 
vyjmenuje vlastnosti dobrého kamaráda 
odmítá agresi a nátlak 

rodina - postavení a role ženy a muže 
vliv rodiny na rozvoj osobnosti dítěte 
proměny člověka v období dospívání, vztahy 
mezi chlapci a děvčaty 
komunikace v rodině, mezi vrstevníky a ve společnosti 
dospělých, kamarádství, přátelství, láska 

ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 

Výstupy Učivo 

rozlišuje mezi zdravými a méně zdravými potravinami 
zdůvodní důležitost vitamínů a minerálů pro zdraví 
člověka 
vyhledá, třídí a využívá získané informace z odborné 
literatury 
rozlišuje způsoby zpracování jednotlivých druhů 
potravin 
uvědomuje si důležitost pravidelnosti a zásad 
stravování 

základní složky potravy 
výživová hodnota potravin, energet. potřeba 
organismu 
stravování a pitný režim 
způsoby technologie zpracování jednotl. druhů 
potravin 
sestavování jídelníčku 
škodlivé látky v potrav. řetězci 
nákup a skladování potravin 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 

Výstupy Učivo 

vyjádří názory, pocity a postoje k systému hodnot 
objasní zdravotní rizika spojená s kouřením a 
alkoholem 
zdůvodní odmítnutí návykových látek 
respektuje a aplikuje základní pravidla BESIP 
z hlediska cyklisty 

zneužívání návykových látek 
drogy společensky tolerované (tabakismus, 
alkoholismus) 
odmítání návykových látek, zákony 
BESIP – cyklista, povinná výbava jízdního kola, údržba 
jízdního kola, pohyb cyklisty na pozemních 
komunikacích 

HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ 

Výstupy Učivo 

uvědomuje si nutnost určité pravidelnosti během 
stanovených období 
chápe potřebu odpočinku pro organismus  
zařazuje odpočinek do svého režimu dne 
naplánuje režim dne respektující zdravý životní styl 
uplatňuje osobní a intimní hygienu s ohledem na 
zdravotní rizika a mezilidské vztahy 
vysvětlí význam péče o zdraví a své vlastní chování 
vyjmenuje důležitá telefonní čísla 
dodržuje zásady prevence nemocí 
uvede člověka do stabilizované polohy 
přivolá první pomoc a ošetří méně závažná 
onemocnění 

denní režim, biologické rytmy 
pasivní a aktivní odpočinek, relaxace 
osobní a intimní hygiena 
duševní a tělesné zdraví 
hygiena odívání 
zdraví a nemoc 
druhy nemocí - civilizační 
ochrana před nemocemi 
první pomoc - postupy, obvazová technika, 
přivolání odb. pomoci 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

Výstupy Učivo 

vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností 
možný manipulativní vliv vrstevníků 
projevuje odpovědný vztah k sobě samému 
samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační 
techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, 
k překonávání únavy a předcházení stresovým 
situacím 

osobnost 
kamarád a jeho vlastnosti, naše škola, naše třída 
spánek, únava, aktivní a pasivní odpočinek, relaxace, 
režim dne 

Přesahy 

CH (9. ročník): Organické sloučeniny 
P (8. ročník): Biologie člověka 
OV (8. ročník): Stát a právo 
OV (7. ročník): Člověk ve společnosti 
PŘ (8. ročník): Biologie člověka 
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7. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 

Výstupy Učivo 

zaujímá stanoviska k různým názorům týkajících se 
práv a povinností lidí; vyjádří své pocity spojené se 
životem v rodině; respektuje vhodné způsoby 
komunikace mezi členy různých generací; zamýšlí se 
nad estetikou bydlení a stolování; respektuje potřeby 
své i členů rodiny, vytváří hodnotový žebříček 

práva a povinnosti členů rodiny 
rodina a domov 
komunikace v rodině 
rodina a bydlení 
zařízení a stolování 
ekonomika domácnosti 

ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 

Výstupy Učivo 

rozliší fáze a psychické i tělesné změny v pubertě 
určí odlišnosti chlapců a dívek; vyjádří pocity spojené 
s dospíváním; hledá kompromis ve vztazích s 
dospělými - učí se toleranci a vzájemné úctě 

lidský život v proměnách času 
odlišnosti mají svůj význam 
stáváme se mužem a ženou 

ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 

Výstupy Učivo 

učí se odpovědnosti za zdraví své i ostatních; učí se 
ochraně před infekčními chorobami; objasní rozdíl 
mezi nemocí a postižením; zamýšlí se nad právy 
postižených a respektuje jejich potřeby; uvědomuje si 
povinnost pečovat o nemocné a postižené 

klíče ke zdraví 
infekční choroby, AIDS 
postižení mezi námi 
klíče ke zdraví - shrnutí zásad péče o zdraví 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 

Výstupy Učivo 

vysvětlí zdravotní a sociální rizika spojená se 
zneužíváním návykových látek; používá způsoby 
odmítání návykových látek a chrání se před škodlivými 
vlivy; vyjádří nesouhlas s nedodržováním zákonných 
norem; respektuje a aplikuje základní pravidla BESIP 
z hlediska chodce, uvědomuje si potřebu udržovat čisté 
komunikace a rizika vyplývající z nedodržování čistoty 
okolí a pravidel chování v dopravním prostředí 

drogy - jejich účinky, nejčastěji užívané drogy, 
záludnosti, legislativa; doping; vznik závislosti 
BESIP – chodec, chování jednotlivce a skupiny na 
pozemních komunikacích a jejich okolí (cesta do školy, 
autobusová zastávka, objekty v jejím okolí) 
zásady chování v hromadné dopravě 
autosedačky, bezpečnostní pásy, pravidla spolujezdce 

HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ 

Výstupy Učivo 

popíše rozdílnost stravování v hist. vývoji; uplatňuje 
zásady zdravého stravování; sestaví vhodný jídelníček; 
uvede klady a zápory alternativních vyživovacích 
směrů; rozpozná klamavou reklamu 

základní složky potravin; výživová hodnota potravin 
výživa vybraných skupin obyvatelstva; látky tvořící 
naše tělo; výživa a civilizační nemoci; altern. výživa a 
poruchy výživy; abeceda zdravé výživy, pitný režim 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

Výstupy Učivo 

respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky  
i jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů; vysvětlí role členů komunity 
(rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady poz. a neg. 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví kultivovaně se chová k opačnému chování 

rovnoprávnost, samostatnost, utváření charakteru, 
volní vlastnosti, rozvoj vůle  
vztah k práci, vztah k vrstevníkům a rodičům 

Přesahy 

OV (9. ročník): Stát a hospodářství 
PŘ (8. ročník): Biologie člověka 
OV (9. ročník): Stát a hospodářství 
OV (6. ročník): Člověk jako jedinec 
Ch (9. ročník) : Organické sloučeniny 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání | Malá škola s velkým srdcem 
 

| 162  
 

 

8. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 

Výstupy Učivo 

objasňuje pojmy: přátelství, láska, partnerství, 
manželství 
zamýšlí se nad možným ideálem partnera a přechodem 
do manželství a rodičovství 
rozlišuje správné a nesprávné postupy při řešení 
konfliktů 
zdůvodní alternativní řešení konfliktních situací 

osobnostní a sociální rozvoj 
sebepoznání a sebepojetí 
vztahy a pravidla soužití 
komunita - prostředí, komunikace 
sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích, 
v situacích ohrožení 

ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 

Výstupy Učivo 

rozlišuje a objasňuje různé podoby lásky 
užívá správných a vhodných způsobů komunikace o 
lidské sexualitě 
zaujímá odmítavý postoj ke konzumnímu vztahu k 
sexu a sex. deviacím 
respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, 
etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; chápe 
význam zdrženlivosti, dospívání a odpovědného 
sexuálního chování 
zaujímá postoj k plánovanému rodičovství 
respektuje významy sexuality 

změny v životě člověka a jejich reflexe 
cesty přenosu nákaz a jejich prevence, nákazy 
přenosné krví a sexuálním kontaktem 
zdraví reprodukční soustavy 
sexualita jako součást formování osobnosti, 
zdrženlivost, předčasná sexuální zkušenost, 
promiskuita, problémy těhotenství a rodičovství 
mladistvých 
poruchy pohlavní identity 
sexuální dospívání 
reprodukce 
zdraví 

ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 

Výstupy Učivo 

zaujímá pozitivní postoj k nemocnému, snaží se mu 
pomoci, popíše své možnosti k přispívání a udržení 
zdraví, prevenci chorob 
zdůvodní svůj postoj k lidem postiženým, smrtelně 
nemocným 
vysvětlí význam zdravé výživy pro zdravý vývoj 
objasní energetickou hodnotu stravy a rozlišuje 
množství a poměr výživových složek pro růst a 
množství energie v těle 
rozpozná nežádoucí způsoby výživy 
hledá souvislosti mezi různými typy alternat. způsobu 
stravování, objasňuje jejich možná rizika 

tělesná a duševní hygiena 
režim dne, vyváženost pracovních a odpočinkových 
aktivit 
ochrana před chronickými, přenosnými a 
nepřenosnými chorobami, úrazy, kardiovaskulární a 
metabolické onemocnění 
poruchy příjmu potravy, makroprostředí 
léčebná péče, základy první pomoci 
zásady stravování - zdravá výživa, energetická 
hodnota, výživové složky, nežádoucí výživa, pitný 
režim 
alternativní stravování a jejich rizika 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 

Výstupy Učivo 

zdůvodní zdravotní, psychická a sociální rizika 
závislosti 
přesvědčivě odmítá návykové látky 
rozpozná různé způsoby deliktů a hledá účinná 
opatření proti nim 
rozlišuje nežádoucí chování ve škole i v rodině 
zaujímá odmítavý postoj k domácímu násilí, šikaně či 
agresivnímu chování 
zdůvodní význam přípravy člověka na mimořádné 
situace 
vysvětlí a aplikuje první pomoc 
uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany 
v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 

rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 
auto - destrukt. závislosti 
rizika návykových látek – aktivní, pasivní kouření, 
alkohol 
první pomoc 
násilí, šikana, kriminalita mládeže, agresivní chování - 
projevy, prevence, ochrana, pomoc 
internet, kyberšikana 
těžké životní situace, násilí mířené proti sobě samému, 
psychická onemocnění 
zbraně, doping 
BESIP – legislativa, pravidla, dopravní značení, 
přestupky chodců i cyklistů, neoprávněné řízení vozidel 
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mimořádných událostí 
projevuje odpovědné chování v rizikových situacích 
silniční a železniční dopravy 
aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí 
v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc 
respektuje zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích 
zvládá své vlastní reakce na agresivitu i reakce na 
chování ostatních 

a motocyklů, agresivní chování účastníků 
postup v případě dopravní nehody 

HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ 

Výstupy Učivo 

vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, 
duševním a sociálním zdravím, vysvětlí vztah mezi 
uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví 
dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví 
v rámci školy a obce 

náš systém hodnot, uspokojivé sociální a citové vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ – ETICKÁ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

rozlišuje nežádoucí chování ve škole i v rodině 
zaujímá odmítavý postoj k domácímu násilí, šikaně či 
agresivnímu chování 

druhy komunikace 
deset zásad komunikace (otevřenost, umění 
naslouchat, vstřícnost, citlivost, nedirektivnost, 
sebekritika, pozitivní přístup, empatie, vyrovnanost, 
pozitivní neverbální komunikace). 
úrovně komunikace, komunikační chyby, dialog, 
monolog, komunikace ve ztížených podmínkách, 
aktivní naslouchání 
komunikace v pracovní skupině, v rodině, na úřadě, 
komunikace lidí s různým společenským postavením 
důstojnost a identita lidské osoby: úcta k lidské osobě 
(lidská práva, zdroje lidských práv, svoboda, rovnost, 
pozitivní hodnocení druhých v obtížných situacích, 
občanská zralost) 
jedinečnost a identita člověka (sebevědomí, hodnotová 
orientace, rozvoj sebeovládání a morálního úsudku, 
úvahy nad mravními zásadami, radost a optimizmus v 
životě); asertivní chování: jak vytvořit přijatelný 
kompromis, co je konstruktivní kritika, jak přijímám 
pochvalu nebo kritiku; řešení konfliktu 
manipulování a obrana proti němu, nácvik asertivních 
technik; zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry, 
prosociálnost a sport 
reálné a zobrazené vzory: vzor - pozitivní versus 
pochybný, vzory ve vlastní rodině, autorita – vztah 
k autoritě; já jako potenciální vzor pro druhé (smysl a 
cíl mého života, postoje, zdravý způsob života, co 
přináším společnosti, autonomie,konformita) 
iniciativa a komplexní prosociálnost 
tvořivost – nácvik tvořivosti, ochota ke spolupráci, 
přátelství; pomoc známému a neznámému člověku, 
veřejná osobní angažovanost 
informovanost o situaci v tzv. třetích zemích, 
vztah k menšinám, multikulturní společnost, 
pozitivní vztah k odlišnostem. 
světonázor- informace o různých světových 
názorech, obrana proti sektám. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ – MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Výstupy Učivo 

vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností 
možný manipulativní vliv médií 
dokáže vyjádřit vlastní názor na rozdíly a vliv médií na 
lidský život a konzumní chování 
dokáže posoudit serióznost sdělených informací 

médium, druhy, znaky 
objektivita, analýza, kontext, polemika, diskuze, 
neutralita 
investigativní žurnalistika, paparazzi, pop-noviny, 
infotainment, bulvární a seriózní médium 
veřejnoprávní a komerční médium 
novinářská etika 
reklama – druhy a cíle, vliv na konzumní společnost, 
slogan, propagace, agitace, propaganda, osvěta 
sexuální podtext a násilí v médiích 
vliv násilí na vývoj dětí 
nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických 
médií 

Přesahy 

P (8. ročník): Biologie člověka 
Ch (9. ročník): Organické sloučeniny 
OV (6. ročník): Člověk jako jedinec 
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5.8.2. Tělesná výchova TV 

Výuka tělesné výchovy 1. - 3. 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. 4. a 5. ročník prochází v zimních měsících základním výcvikem bruslení. Součástí tělesné 
výchovy na 1. stupni jsou vycházky a turistické výlety nejen do okolí školy. 
 
Na 2. stupni probíhá vyučování ve dvouhodinových blocích. Předmět je 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. 
 
Žáci se pravidelně zúčastňují fotbalových turnajů Mc Donald’s cup (1. - 5. roč.) a florbalové ligy. 
 
Vzdělávání je zaměřeno na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole, rozvoj 
pohybových dovedností, poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty, rozpoznávání základních situací 
ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností jim předcházet neboje řešit. Je kladen důraz 
na vzájemné respektování spolužáků a pravidel. Dále je snaha u žáků rozšířit jejich možnosti pohybových 
aktivit a ukázat, které jsou pro ně nejvhodnější a které mohou dále rozvíjet. Je rozvíjena pozitivní sebedůvěra  
a vědomí vlastních možností ovlivňovat své zdraví. Žáci se seznamují s důležitostí ochrany zdraví při zájmové 
činnosti, s metodami, technikou a pravidly různých sportů a postupy pro seberozvíjení v dané oblasti. 
Vytváříme u žáků pocit, že alespoň v některých oblastech je žák schopen dosáhnout dobrých výsledků. Tělesná 
výchova využívá metod práce založených na motivaci, pestrosti a žákovské spolupráci. Při hodnocení žáka je 
sledován jeho aktivní přístup k předmětu, k respektování pravidel, spolupráce v kolektivu, jeho seberozvíjení  
a snaha o dosahování vyšší zdatnosti, dodržování bezpečného chování a pravidel hygieny. 
 

Učební plán předmětu 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Povinnost 
(skupina) 

povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný 
 

Průřezová témata 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:  
 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 
 Vztah člověka k prostředí 

 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 

 Lidské vztahy 
 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 
 Komunikace 
 Mezilidské vztahy 
 Poznávací schopnosti 
 Psychohygiena 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Spolupráce a soutěživost 
 Kreativita 

 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA: 

 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

kompetence výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu 

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 

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 

komunikativní 

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 

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 

občanské 
vyžadujeme dodržování pravidel hygieny při sportovních aktivitách 
seznamujeme se škodlivostí používání drog, anabolik a jiných škodlivin 
učíme zásady poskytnutí první pomoci 

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 
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1. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Výstupy Učivo 

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené příležitosti 
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorech školy 

význam pohybu pro zdraví − pohybový režim 
příprava organismu – příprava před 
pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 
protahovací cvičení 
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 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Výstupy Učivo 

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorech školy 
zvládá pohybové dovednosti a aplikuje je v činnostech 
gymnastický okruh – kotoul vpřed 

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, 
základní techniky pohybu a bezpečnosti při 
jízdě na sáňkách a bobech 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

Výstupy Učivo 

osvojuje si základní tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností 
prakticky aplikuje sady jednání a chování 

organizace při TV − základní organizační činnosti 
komunikace v TV − základní odborná 
tělocvičná terminologie osvojovaných 
činností; smluvené povely a signály 
pravidla zjednodušených osvojovaných 
pohybových činností – her, soutěží 

Přesahy Průřezová témata 

PRV (1. ročník): Člověk a jeho zdraví 
HV (1. ročník): Hudebně pohybové činnosti 
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2. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Výstupy Učivo 

zvládá v souladu s individ. předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu 

příprava organismu – příprava před 
pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 
protahovací cvičení 
zdravotně zaměřené činnosti – správné 
držení těla, průpravná, koordinační, 
kompenzační, relaxační, psychomotorická, 
dechová a jiná zdravotně zaměřená cvičení 
koordinace pohybu 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Výstupy Učivo 

zvládá v souladu s individ. předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře či soutěži 
dle svých dispozic absolvuje plavecký výcvik 

pohybové hry − pohybové činnosti 
jednotlivce, dvojic a skupin, motivační, tvořivé 
a napodobivé hry 
základy gymnastiky 
- průpravná cvičení 
- cvičení s náčiním a na nářadí 
- rytmická a kondiční cvičení (také s hudbou) 
základy atletiky 
- průpravné atletické činnosti 
- běhy – rychlostní běh na krátké 
vzdálenosti, motivovaný vytrvalostní běh 
(podle schopností žáků) 
- skok z místa 
- hod míčkem 
základy sportovních her 
- průpravné hry 
- základní manipulace s míčem, pálkou či 
jiným herním náčiním odpovídající velikosti a 
hmotnosti 
- základní herní činnosti jednotlivce 
- hry se zjednodušenými pravidly 
plavecký výcvik – osnovy plavecké školy 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

Výstupy Učivo 

užívá osvojované názvosloví 
osvojuje si komunikaci v TV 

komunikace v TV − základní odborná 
tělocvičná terminologie osvojovaných 
činností; smluvené povely a signály 
pravidla zjednodušených osvojovaných 
pohybových činností – her, soutěží 
měření a posuzování pohybových dovedností 
– základní pohybové testy, měření výkonů 

Přesahy 
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3. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Výstupy Učivo 

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 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Výstupy Učivo 

tvořivě aplikuje pohyb. dovednosti ve hře, soutěži, 
rekreačních činnostech 
dle svých dispozic absolvuje plavecký výcvik 

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 vytrvalostní běh (podle schopností žáků) 
- skok do dálky 
- hod míčkem 
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 
plavání, hygiena plavání 
- hry ve vodě 
- základní plavecké dovednosti 
- druhý plavecký způsob (kurz) 
pobyt v zimní přírodě 
- hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu a 
bezpečnosti při jízdě na sáňkách a bobech 
plavecký výcvik – osnovy plavecké školy 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

Výstupy Učivo 

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu družstva 
užívá osvojené názvosloví 
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z 
role hráče 

pravidla zjednodušených osvojovaných 
pohybových činností – her, soutěží 
zásady jednání a chování – fair play, 
olympijské ideály a symboly 
měření a posuzování pohybových dovedností 
– základní pohybové testy, měření výkonů 

Přesahy 

 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání | Malá škola s velkým srdcem 
 

| 170  
 

 

4. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Výstupy Učivo 

chová se bezpečně v prostředí sportovišť, přírody, 
silničního provozu 
sám aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu 

hygiena při TV 
bezpečnost při pohybových činnostech v 
různém prostředí, první pomoc při úrazech v 
podmínkách TV 
význam pohybu pro zdraví 
zdravotně zaměřené činnosti – správné 
držení těla, průpravná, koordinační, 
kompenzační, relaxační, psychomotorická, 
dechová a jiná zdravotně zaměřená cvičení 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Výstupy Učivo 

uplatňuje pravidla hygieny 
zvládá v souladu s individ. předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře či soutěži 
dle svých dispozic absolvuje plavecký výcvik 

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) 
plavecký výcvik – osnovy plavecké školy 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

Výstupy Učivo 

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývajících z role hráče 

zásady jednání a chování – fair play, 
olympijské ideály a symboly 
organizace při TV − základní organizační činnosti 
měření výkonů – pásmo, stopky 

Přesahy 

M (4. ročník): Závislosti, vztahy a práce s daty 
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5. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Výstupy Učivo 

podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu 
a uplatňuje kondičně zaměřené činnosti 
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 
spolužáka 
zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na 
úrovni třídy 

rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývajících z role hráče 
rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a 
koordinačních schopností 
hygiena při TV 
bezpečnost při pohybových činnostech v 
různém prostředí (v šatnách, umývárnách, při 
ukládání náčiní...) 
první pomoc při úrazech v podmínkách TV 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Výstupy Učivo 

zvládá pohybové dovednosti a aplikuje je v činnostech 
posoudí provedení osvojované pohybové činnosti a 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

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 
další pohybové činnosti a netradiční sporty 
- podle podmínek školy a zájmu žáků 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

Výstupy Učivo 

zvládá pohybové dovednosti a aplikuje je v činnostech 
posoudí provedení osvojované pohybové činnosti a 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

komunikace v TV − základní odborná 
tělocvičná terminologie osvojovaných 
činností; smluvené povely a signály 
pravidla zjednodušených osvojovaných 
pohybových činností – her, soutěží 
zásady jednání a chování – fair play, 
olympijské ideály a symboly 
měření a posuzování pohybových dovedností 
– základní pohybové testy, měření výkonů 
informace o pohybových činnostech 

Přesahy 

HV (5. ročník): Hudebně pohybové činnosti 
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6. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Výstupy Učivo 

chová se bezpečně v prostředí sportovišť, 
přírody a silničního provozu 

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Výstupy Učivo 

zvládá pohybové dovednosti a aplikuje je v činnostech 
chrání své zdraví a zdraví ostatních 
předvede základní taneční krok 
používá základy techniky pohybu s náčiním 

atletika 
- 50m, štafeta, výška, 600m 
pohybové hry 
- vybíjená, přehazovaná 
gymnastika 
- akrobacie (kotouly, stoj na rukách) 
- cvičení na nářadí (šplh na tyči, hrazda) 
- přeskoky 
sportovní hry 
- košíková, kopaná, florbal 
turistika 
- chůze v terénu, orientace na mapě 
cykloturistika 
- jízda po silnici, jízda v terénu (kurz) 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

Výstupy Učivo 

používá pravidla chování v duchu "fair play" zásady jednání a chování v různém prostředí a 
činnostech 

Přesahy 
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7. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Výstupy Učivo 

předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost 

hygiena a bezpečnost - první pomoc při TV a sportu 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Výstupy Učivo 

zvládá pohybové dovednosti a aplikuje je 
posoudí provedení osvojované pohybové dovednosti 

pohybové hry 
- přehazovaná, ringo 
gymnastika 
- akrobacie (stoj na rukou, poskoky) 
- cvičení na nářadí a s náčiním (šplh, hrazda, 
švihadla) 
- přeskoky, trampolínka 
atletika 
- 50m, hod míčkem, 800m, skok do výšky 
sportovní hry 
- košíková, florbal, fotbal 
turistika 
- chůze v terénu, orientace na mapě 
cykloturistika 
- jízda po silnici, jízda v terénu (kurz) 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

Výstupy Učivo 

užívá odborné názvosloví 
dohodne se na spolupráci, jednoduché taktice 

komunikace - tělocvičné názvosloví, 
smluvené povely, signály 
organizace prostoru 
pravidla her a soutěží 

Přesahy 
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8. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Výstupy Učivo 

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu 
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 
odmítá drogy a jiné škodlivé látky 

zdravotně orientovaná zdatnost - kondice, 
práce se zatížením 
význam pohybu pro zdraví 
prevence a korekce jednostranného 
zatížení svalových disbalancí - průpravná, 
kompenzační, vyrovnávací a relaxační 
cvičení 
první pomoc a přesun raněného 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Výstupy Učivo 

tvořivě aplikuje pohybové dovednosti ve hře, soutěži a 
rekreačních činnostech 

gymnastika 
- akrobacie (stoj na rukou, přemet stranou) 
- přeskoky (odbočka, skrčka, roznožka) 
- cvičení na nářadí (hrazda, kruhy, kladina) 
- aerobik 
- tance 
atletika 
- 50m, 1000m, štafeta, výška, vrh koulí 
sportovní hry 
- odbíjená, florbal, fotbal, košíková, softbal 
bruslení 
- rozvoj a doplnění základních dovedností 
(kurz) 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

Výstupy Učivo 

užívá názvosloví na úrovni rozhodčího 
organizuje i v týmu jednoduché turnaje 

komunikace v TV - signály, gesta, 
rozhodování 
pravidla osvojených her 
organizace prostoru a pohyb. činností 

Přesahy 
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9. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Výstupy Učivo 

samostatně se připraví před pohybovou činností 
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu 

zdravotně orientovaná zdatnost - rozvoj ZOZ, 
kondiční programy, manipulace se zatížením 
prevence a korekce jednostranného zatížení 
a svalových disbalancí 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Výstupy Učivo 

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 
posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, 
označí nedostatky a příčiny 

gymnastika - akrobacie (stoje, přemet) 
- přeskoky 
- cvičení na nářadí (hrazda, kruhy, kladina) 
- tance 
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) 
turistika - chůze v terénu, orientační běh 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

Výstupy Učivo 

dohodne se na spolupráci a taktice družstva 
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, 
eviduje je a vyhodnotí 

měření výkonu a posuzování pohybových dovedností 

Přesahy 
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5.9. Člověk a svět práce 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce zahrnuje široké spektrum nejen manuálních činností, ale i činností 
rozvíjejících klíčové kompetence, které vedou žáky k získání souboru vědomostí, základních pracovních 
dovedností a návyků v různých oblastech lidské činnosti. Cíleně se zaměřuje a systematicky ovlivňuje rozvíjení 
komunikačních, motorických a tvořivých schopností, zmírňuje motorické poruchy, zdokonaluje kognitivní 
funkce, stimuluje řeč a myšlení. Vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a přispívá k vytváření životní  
a profesní orientace žáků, k budoucímu pracovnímu zařazení a k uplatnění v dalším životě a integraci ve 
společnosti. 
 
Žáci se učí pracovat samostatně i v týmu a vážit si práce své i druhých. Seznamují se s různými materiály,  
s funkcí a užíváním vhodných pomůcek a nářadí. Vzdělávací oblast je realizována v průběhu celého základního 
vzdělávání od prvního do devátého ročníku. 
 
Obsah vzdělávací oblasti se realizuje ve vzdělávacím oboru Pracovní činnosti. 
 
Obsah oboru PRACOVNÍ ČINNOSTI je rozdělen na prvním stupni na čtyři tematické okruhy (Práce s drobným 
materiálem, Práce montážní a demontážní, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů) a do čtyř na druhém stupni 
(Práce s technickými a ostatními materiály, Pěstitelské a chovatelské práce, Provoz a údržba domácnosti  
s přípravou pokrmů, Svět práce). 
 
Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 
Výběr a způsob realizace jednotlivých tematických okruhů závisí na podmínkách a možnostech školy  
a schopnostech žáků. Učivo celé vzdělávací oblasti je určeno všem žákům, tedy chlapcům i dívkám. Tematický 
okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
 rozvoji motoriky, získání základních manuálních zručností a vytváření pracovních dovedností a návyků  

z různých pracovních oblastí 
 pozitivnímu vztahu k práci a jejím výsledkům 
 porozumění pojmům, návodům, orientaci v jednoduché technické dokumentaci, zvládnutí pracovních 

postupů a dovednosti řešit nejrůznější praktické situace 
 práci v kolektivu a odpovědnosti za své i společné výsledky práce 
 osvojení dovedností při používání a zacházení s vhodně zvolenými nástroji, pomůckami a drobným 

nářadím 
 přesnosti, systematičnosti a vytrvalosti při plnění pracovních úkolů 
 poznání pracovních činností, které napomáhají vytváření možných zálib a využití volného času 
 orientaci v různých oborech lidské činnosti a osvojení potřebných poznatků a dovedností pro uplatnění 

při volbě povolání a společenském uplatnění 
 dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci 
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5.9.1. Pracovní činnosti PČ 

V 1. až 5. ročníku je předmět vyučován 1 hodinu týdně. Učivo se prolíná s ostatními předměty 1. stupně a je jimi 
ovlivňováno. Vyučovací předmět Pracovní činnosti je zařazen samostatně v 6 - 9. ročníku, vyučuje se ve 
dvouhodinových blocích jednou za 14 dní. V 6. ročníku se vyučuje 1 hodinu týdně. Předmět umožňuje rozvíjet 
samostatnou a tvůrčí činnost žáků. 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. 
 
Práce s technickými materiály - Žáci provádějí jednoduché práce s technickými materiály a dodržují 
technologickou kázeň. Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů  
a nářadí. Organizují a plánují svoji pracovní činnost. Využívají technickou dokumentaci, připravují si vlastní 
jednoduchý náčrtek výrobku. Pěstitelské práce a chovatelství - Žáci volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin. Pěstují a využívají rostliny pro výzdobu školy. Provoz a údržba domácnosti - 
Žáci ovládají jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientují se v návodech k 
obsluze běžných domácích spotřebičů. Zacházejí správně s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně 
údržby. Příprava pokrmů - Žáci používají základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhují základní 
spotřebiče. Připravují jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy. Dodržují základní principy 
stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti. Svět práce - Žáci 8. a 9. ročníku se orientují 
v pracovních činnostech vybraných profesí. Posuzují své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání 
a profesní přípravy. Využívají profesní informace a poradenských služeb pro výběr vhodného vzdělávání. 

Učební plán předmětu 

Ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dotace 1 1 1 1 1 1 2 0+1 0+1 

Povinnost 
(skupina) 

povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný 
 

Průřezová témata 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:  
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA: 
 Hodnoty, postoje, praktická etika 
 Komunikace 
 Kreativita 
 Mezilidské vztahy 
 Poznávací schopnosti 
 Psychohygiena 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Spolupráce a soutěživost 

 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: 

 Lidské vztahy 
 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
 Vztah člověka k prostředí 

 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: 

 Práce v realizačním týmu 

P
R

A
C

O
V

N
Í Č

IN
N

O
ST

I 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání | Malá škola s velkým srdcem 
 

| 178  
 

Výchovné a vzdělávací strategie 

kompetence výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu 

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 

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 

komunikativní 
vyžadujeme užívání správných technologických postupů 
klademe důraz na užívání správného technického názvosloví 
učíme využívat informační zdroje k získání nových poznatků 

sociální a personální 

učíme spolupracovat ve dvojici a v malé skupině 
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 

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 

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 
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1. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

Výstupy Učivo 

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů 
pracuje podle slovního návodu a předlohy 
udržuje pořádek na pracovním místě 
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce 
rozlišuje a pojmenuje druhy zpracovávaného materiálu 
stříhá podle čáry 
obkreslí šablonu 

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 
lidové zvyky, tradice, řemesla 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 

Výstupy Učivo 

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi, ukládá a vrací zpět pomůcky 

sestavování modelů 
stavebnice 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

Výstupy Učivo 

provádí pozorování přírody 
pečuje o nenáročné rostliny 
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce 

základní podmínky pro pěstování rostlin − 
půda a její zpracování; výživa rostlin; osivo 
pěstování rostlin − ze semen v místnosti 
zásady bezpečné práce s rostlinami 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Výstupy Učivo 

připraví jednoduchou tabuli pro stolování 
chová se vhodně při stolování 
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce 

základní vybavení kuchyně 
stolování − jednoduchá úprava stolu, pravidla 
správného stolování 

Přesahy 

PRV (1. ročník): Rozmanitost přírody 
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2. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

Výstupy Učivo 

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů 
pracuje podle slovního návodu a předlohy 
udržuje pořádek a čistotu pracovního místa 
dodržuje zásady bezpečnosti práce a hygieny 
zdokonaluje se v elementárních dovednostech 
(stříhání, stříhání do pravého úhlu, protistřihy, 
ohýbání, spojování, lepení) 
určí základní vlastnosti materiálů (tvrdost, barvu, 
tvar…) 
dbá na čistotu práce 

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 
lidové zvyky, tradice, řemesla 
základy šití, navlékání jehly 
stříhání, stříhání do pravého úhlu, protistřihy, 
ohýbání, spojování, lepení 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 

Výstupy Učivo 

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce 
uklízí, dbá na přesnost 
pracovní pomůcky a nástroje − funkce a využití 

sestavování modelů 
stavebnice  
lidové zvyky, tradice, řemesla 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

Výstupy Učivo 

provádí pozorování přírody, zaznamenává 
a hodnotí výsledky pozorování 
pečuje o nenáročné rostliny 
dodržuje zásady bezpečnosti práce a hygieny 

základní podmínky pro pěstování rostlin − 
půda a její zpracování; výživa rostlin; osivo 
pěstování rostlin − ze semen v místnosti 
pěstování pokojových rostlin – podmínky pro 
pěstování 
zásady bezpečné práce s rostlinami 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Výstupy Učivo 

připraví jednoduchou tabuli pro stolování 
dodržuje zásady stolování 
dodržuje zásady bezpečnosti práce a hygieny 
dodržuje zásady společenského chování při společném 
stravování (návyky, úklid, …) 
uklízí a myje pomůcky a pracoviště po činnostech 

základní vybavení kuchyně 
stolování − jednoduchá úprava stolu, pravidla 
správného stolování 

Přesahy 

PRV (2. ročník): Rozmanitost přírody 
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3. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

Výstupy Učivo 

ovládá základní postupy při práci s tradičním i 
netradičním materiálem 
ovládá jednoduché pracovní postupy 
připraví si pracovní místo, vybere vhodný 
materiál, pomůcky a nástroje 
udržuje pořádek a čistotu pracovního místa 
dodržuje zásady bezpečnosti práce a hygieny 

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 
lidové zvyky, tradice, řemesla 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 

Výstupy Učivo 

provádí přiměřené základní praktické 
činnosti s drobným materiálem, papírem, 
kartónem, jednoduché práce montážní a 
demontážní se stavebnicemi 

sestavování modelů 
stavebnice 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

Výstupy Učivo 

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
pokusy a pozorování 
pečuje o nenáročné rostliny 
dodržuje zásady bezpečnosti práce a hygieny 

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.) 
pěstování pokojových rostlin – podmínky pro 
pěstování 
zásady bezpečné práce s rostlinami 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Výstupy Učivo 

připraví jednoduchou tabuli pro stolování 
chová se vhodně při stolování 
dodržuje zásady bezpečnosti práce a hygieny 
uklízí a myje pomůcky a pracoviště po činnostech 

základní vybavení kuchyně 
stolování − jednoduchá úprava stolu, pravidla 
správného stolování 

Přesahy 
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4. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

Výstupy Učivo 

vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy 
na základě své představivosti různé výrobky z daného 
materiálu 
využívá při tvořivých činn. s různým materiálem prvky 
lidových tradic 
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu 
udržuje čistotu a pořádek pracovní plochy 

lidové zvyky, tradice, řemesla – užití 
některých jednoduchých technik zpracování 
vybraných materiálů 
pracovní pomůcky a nástroje − funkce a využití 
jednoduché pracovní operace a postupy 
seznámení s dílnou a nářadím 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 

Výstupy Učivo 

udržuje pořádek na pracovním místě, 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti, 
poskytne první pomoc 
provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 
pracuje podle slovního návodu, předlohy a 
jednoduchého náčrtu 

sestavování modelů 
stavebnice - plošné, prostorové, konstrukční 
návod, předloha, náčrt 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

Výstupy Učivo 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc 
provádí jednoduché pěstitelské činnosti 
ošetřuje pokojové i jiné rostliny 
volí podle druhu pěstitelských činn. správné pomůcky, 
nástroje a náčiní 

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.) 
pěstování pokojových rostlin – podmínky pro 
pěstování 
zásady bezpečné práce s rostlinami 
rostliny jedovaté, způsobující alergii, rostliny 
jako drogy 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Výstupy Učivo 

připraví jednoduché pokrmy 
orientuje se ve vybavení kuchyně 
chová se vhodně při stolování 
dodržuje zásady společenského chování 
udržuje čistotu a pořádek pracovní plochy 

základní vybavení kuchyně 
potraviny − výběr, nákup a skladování 
potravin 
stolování − úprava stolu, pravidla správného 
stolování 
bezpečná obsluha spotřebičů – základní 
technika v kuchyni 

Přesahy 
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5. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

Výstupy Učivo 

vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy 
na základě své představivosti různé výrobky z daného 
materiálu 
využívá při tvořivých činn. s různým materiálem prvky 
lidových tradic 
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu 
udržuje čistotu a pořádek pracovní plochy 

lidové zvyky, tradice, řemesla – užití 
některých jednoduchých technik zpracování 
vybraných materiálů 
pracovní pomůcky a nástroje − funkce a využití 
jednoduché pracovní operace a postupy 
seznámení s dílnou a nářadím 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ 

Výstupy Učivo 

udržuje pořádek na pracovním místě, 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti, 
poskytne první pomoc 
provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 
pracuje podle slovního návodu, předlohy a 
jednoduchého náčrtu 

sestavování modelů 
stavebnice - plošné, prostorové, konstrukční 
návod, předloha, náčrt 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

Výstupy Učivo 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc 
provádí jednoduché pěstitelské činnosti 
ošetřuje pokojové i jiné rostliny 
volí podle druhu pěstitelských činn. správné pomůcky, 
nástroje a náčiní 

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.) 
pěstování pokojových rostlin – podmínky pro 
pěstování 
zásady bezpečné práce s rostlinami 
rostliny jedovaté, způsobující alergii, rostliny 
jako drogy 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Výstupy Učivo 

připraví jednoduché pokrmy 
orientuje se ve vybavení kuchyně 
chová se vhodně při stolování 
dodržuje zásady společenského chování 
udržuje čistotu a pořádek pracovní plochy 

základní vybavení kuchyně 
potraviny − výběr, nákup a skladování 
potravin 
stolování − úprava stolu, pravidla správného 
stolování 
bezpečná obsluha spotřebičů – základní 
technika v kuchyni 

Přesahy 
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6. ročník 
dotace: 1, povinný 

 

TECHNICKÉ PRÁCE, PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

Výstupy Učivo 

ovládá jednoduché pracovní operace a postupy a 
dodržuje technologickou kázeň 
zvládá základní dovednosti v práci s technickým 
materiálem 
řeší jednotlivé technic. problémy s vhodným výběrem 
materiálu 
zná funkci a užití jednoduchých pracovních nástrojů 
dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci 
má pozitivní vztah k práci 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 
nese zodpovědnost za výsledek své práce 

měření a rýsování 
čtení jednoduchého technického výkresu 
řezání, stříhání, pilování 
spojování, lepení a plátování 
povrchová úprava 
základy grafické komunikace - technický 
nákres, výkres 
práce s návodem, předlohou, jednoduchým 
náčrtem 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

Výstupy Učivo 

dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci 
má pozitivní vztah k práci 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 
nese zodpovědnost za výsledek své práce 
uvědomuje si vliv použitých technologií a materiálů na 
životní prostředí 

práce na pozemku v závislosti na ročním 
období 
úklid okolí školy 
pozitivní a negativní vliv člověka na životní 
prostředí 

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 

Výstupy Učivo 

ovládá jednoduché pracovní postupy při základních 
činnostech v domácnosti a orientuje se v jednoduchých 
návodech k obsluze běžných dom. spotřebičů 
správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a 
zařízením včetně údržby, jednoduchou údržbu provádí 
dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla 

elektronika v domácnosti 
rodina a životní prostředí 
domácí spotřebiče a jejich údržba 
bezpečnost v domácnosti 

Přesahy 
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7. ročník 
dotace: 2, povinný 

 

PRÁCE S TECHNICKÝMI A OSTATNÍMI MATERIÁLY 

Výstupy Učivo 

rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich vlastnosti 
pracuje s jednoduchou technickou dokumentací 
ovládá jednoduché pracovní operace a postupy 
zvládá základní dovednosti v práci s technickým 
materiálem 
řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem 
materiálu 
zná funkci a užití jednoduchých pracovních nástrojů 
dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci 
má pozitivní vztah k práci 
nese zodpovědnost za výsledek své práce 
uvědomuje si vliv použitých technologií a materiálů na 
životní prostředí 
samostatně používá vhodné nářadí při práci 

různé materiály - vlastnosti, užití v praxi 
měření a rýsování 
čtení jednoduchého technické dokumentace 
jednoduché pracovní operace a postupy 
organizace práce 
řezání, stříhání, pilování 
spojování, lepení a plátování 
povrchová úprava 
práce s návodem, předlohou, jednoduchým 
náčrtem 
práce s textilem, šití, vyšívání 
základní opravy oděvů – knoflík, záplata 

PĚSTITELSKÉ A CHOVATELSKÉ PRÁCE 

Výstupy Učivo 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 
volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných 
rostlin 
používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu 
pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 
prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu s nimi 

práce na pozemku v závislosti na ročním 
období 
úklid okolí školy 
okrasná, užitková a školní zahrada 
květiny v bytě 
chov psa, kočky a jiného drobného zvířectva 
vliv člověka na životní prostředí 

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 

Výstupy Učivo 

provádí jednoduché operace platebního styku 
ovládá jednoduché pracovní postupy při základních 
činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k 
obsluze běžných spotřebičů používaných v domácnosti 
používá základní kuchyňský inventář a bezpečně 
obsluhuje spotřebiče 
dodržuje základní principy stolování a obsluhy u stolu 
připraví jednoduché pokrmy podle daných postupů v 
souladu se zásadami zdravé výživy 
správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a 
zařízením, provádí drobnou domácí údržbu 
používá vhodné prostředky při práci v domácnosti 

obsluha kuchyňských spotřebičů 
stolování 
příprava jednoduchého pokrmu 
zdravá výživa 
čištění a úklid kuchyně, údržba pracovní plochy 

Přesahy 
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8. ročník 
dotace: 0+1, povinný 

 

SVĚT PRÁCE 

Výstupy Učivo 

orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí 
posoudí své možnosti při rozhodování o volbě 
vhodného vzdělávání 

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 
práce na PC, využití internetu, exkurze 

PRÁCE S TECHNICKÝMI A OSTATNÍMI MATERIÁLY 

Výstupy Učivo 

sestaví podle návodu daný model 
ovládá montáž a demontáž jednoduchého 
zařízení 
provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení 
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy, poskytne 
první pomoc při úrazu 
rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich 
vlastnosti  
dovede pracovní postupy k finálnímu 
výrobku 
správně vybírá a používá vhodné pracovní 
nástroje a pomůcky 
zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem 
zpracovávaného materiálu 

zpracování různých druhů materiálů 
montáž a demontáž jednoduchého zařízení 
bezpečnost práce 
nástroje a pomůcky - výběr a využití 

PĚSTITELSKÉ A CHOVATELSKÉ PRÁCE 

Výstupy Učivo 

volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných 
rostlin 
používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu 
pěstuje a využívá květiny pro výzdobu prokáže 
základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu s nimi 

práce v okolí školy – úklid a údržba 
pěstování okrasných rostlin 
ochranné pomůcky 
drobné zvířectvo - chov, bezpečné zacházení 

Přesahy 

 

 

 
  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání | Malá škola s velkým srdcem 
 

| 187  
 

9. ročník 
dotace: 0+1, povinný 

 

SVĚT PRÁCE 

Výstupy Učivo 

zná pracovní činnosti vybraných profesí a má přehled o 
učebních oborech a středních školách 
využívá profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného dalšího 
vzdělávání a pro prezentaci své osoby při 
vstupu na trh práce 

volba profesní orientace - informace pro volbu 
povolání, práce s informacemi, získávání inf., 
poradenské služby 
možnosti vzdělávání - náplň učebních a 
studijních oborů, přijímací řízení, zákony a 
vyhlášky o přijímacím řízení na SŠ 
zaměstnání - pracovní příležitosti, způsoby 
hledání zaměstn., pohovor a životopis, 
problémy nezaměstnanosti, práva a 
povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, 
podnikání 
práce na PC, využití internetu, exkurze 

PRÁCE S TECHNICKÝMI A OSTATNÍMI MATERIÁLY 

Výstupy Učivo 

dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy, poskytne 
první pomoc při úrazu 
pracuje s různými druhy materiálů a zná jejich 
vlastnosti 
používá vhodné pracovní nástroje a pomůcky, provádí 
jejich údržbu 
dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku 
organizuje svoji pracovní činnost 
dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla 
a předpisy, poskytne první pomoc při úrazu 
elektrickým proudem nebo chemikálií 

zpracování různých druhů materiálů 
organizace a bezpečnost práce 
nástroje a pomůcky - výběr, využití a údržba 

PĚSTITELSKÉ A CHOVATELSKÉ PRÁCE 

Výstupy Učivo 

samostatně používá vhodné nářadí při práci 
udržuje čistotu a pořádek na pozemku školy i v jejím 
okolí 
bezpečně zachází s pracovním nářadím a provádí jejich 
údržbu 
aktivně se zapojuje do udržování a zvelebování 
životního prostředí v okolí školy a v obci 

práce v okolí školy – úklid a údržba 
životní prostředí v obci 

Přesahy 
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6. HODNOCENÍ ŽAKŮ 

6.1. Úvod do problematiky hodnocení žáků 

 
Účelem vzdělávání žáků na naší základní škole je vybavit žáka „klíčovými kompetencemi“, ty představují 
soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou užitelné v různých učebních i praktických 
činnostech a situacích, jsou využitelné v různých učebních i praktických činnostech a situacích a jsou 
klíčem k úspěšnosti v celoživotním učení, v práci, zájmové činnosti i osobním životě. (Výčet klíčových 
kompetencí je uveden v úvodní části ŠVP a je podrobně rozpracován v RVP.) 
 
Úspěšnost ŠVP a práce pedagogického sboru je determinována skutečností, do jaké míry si žák dané 
kompetence osvojil, nakolik je jimi vybaven pro plnohodnotný a smysluplný život po základní škole, jaká je 
jeho výchozí pozice pro další studium a jak se uplatní v dalších školách i mimo ně, ve vztazích k ostatním 
lidem a celé společnosti. Daná skutečnost ovšem nelze z mnoha důvodů jednoznačně v reálném čase 
posoudit, až další život žáka ukáže, do jaké míry se podařilo vzdělávacích a výchovných cílů dosáhnout. 
 
Ve školních podmínkách se tedy budeme zaměřovat na naplňování očekávaných výstupů oboru pro část 
výukovou a naplňováním klíčových kompetencí a cílů strategií pro část výchovnou. Ať už hodnocení 
známkou, nebo případně později hodnocení slovní, vychází ze zvládnutí toho, co ve výstupech 
předkládáme před žáky jako úroveň jejich postupu a zlepšování, a to nejen z hlediska absolutního (umí x 
neumí), ale i relativního (o kolik se zlepšil, zda došlo k pokroku atd.) 
 

6.2. Co je a není hodnocení? 

 
S přihlédnutím k novým poznatkům v pedagogice a psychologii se částečně mění přístup k hodnocení  
– k jeho cílům a způsobům. 
 
V naší škole spatřujeme cíl hodnocení v: 
 

  

H
O

D
N

O
C

E
N

Í Ž
Á

K
Ů

 

Návod, jak má 
žák postupovat, 
aby nedostatky 

odstranil 

Informace  
o tom, v čem se 

zlepšil 

Identifikace  
v tom, v čem 
ještě chybuje 

Informace  
o tom, jak dovede 
zacházet s tím, co 

se naučil 

Zpětná vazba  
o zvládnutí 

problematiky 

Cíle 
hodnocení  
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V čem naopak hodnocení žáků nespatřujeme: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Základní způsoby a pravidla hodnocení žáků: 
a) V prvním pololetí 1. ročníku jsou žáci hodnoceni pomocí obrázkových razítek tak, aby došlo   

k postupnému seznámení s pravidly hodnocení. 
b) Žáci s vývojovými poruchami učení jsou na žádost rodičů klasifikováni slovně. 
c) Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování. 
d) Klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo. Žáci mají možnost a dostatek času k naučení, procvičení 

 a zažití učební látky.  
e) Významné písemné práce (z hlediska dosažení vytýčené kompetence) jsou zakládány do složek žáka 

(součást žákovského portfolia). 
f) Tradiční ústní zkoušení u tabule postupně nahrazujeme efektivnějšími způsoby zjišťování vědomostí  

a dovedností žáků.  
g) Významným prvkem procesu učení je práce s chybou. Žáci mají právo dělat chyby – chyba je příležitost 

naučit se to lépe. 
h) Pro každou sledovanou kompetenci, jejíž zvládnutí hodnotíme známkou, jsou předem stanovena kritéria 

hodnocení. 
i) Součástí kritérií hodnocení jsou také kritéria hodnocení skupinové práce. 

 

6.3. Hodnocení žáka učitelem 

6.3.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 

 
Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení je i důležitou 
zpětnou vazbou. Hodnocení vychází z konkrétních činností během vyučovacích jednotek, může 
vycházet z práce mimo ně, rozhodně by však mělo nalézat rozumný soulad mezi přiměřenou náročností 
a snahou žáka neodrazovat necitlivým přístupem. Za elementární považujeme povědomí žáků o tom, co 
po nich učitel požaduje, kdy (alespoň přibližně) a z čeho mohou být písemně či ústně zkoušeni a jaký cíl 
tímto učitel sleduje. Vítána je i jistá citová zpětná vazba k tomu, co žák zvládl či nezvládl, a jaké postupy 
zvolíme k zlepšení. 
 
V hodnocení žáka nedáváme přednost žádné formě. Učitel je osobnost a způsoby hodnocení si musí 
přizpůsobit metodám práce při hodinách. Metody a formy evaluace mohou být pro vyučujícího pouze 
doporučením a návodem, které vhodné evaluační metody a formy může při ověřování dosažení dílčích 
kompetencí žákem vybrat. Při výběru by měl vyučující zvážit i to, jak se motivačně projeví na osobnosti 
žáka, protože i zde hraje roli ne vždy odhadnutelný a odhalitelný soubor vlastností, charakteru, jakož  
i vlohy a vlastnosti žáka. 
 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm. Slovní 
hodnocení bude uplatňováno v případě žáků se zdravotním postižením (např. vývojové poruchy učení), 
a to na žádost zákonného zástupce žáka, případně bude použita kombinace obou způsobů. Je-li žák 
hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní 
hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 
 
Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě 
přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného 
zástupce žáka.  

Hodnocení není  

rozdělením žáků na 
úspěšné a neúspěšné,  
schopné a neschopné 

srovnáváním 
žáků 

cílem vzdělávání 
momentem snižování 

důstojnosti  
a sebedůvěry žáků 
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Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení žáka průběžné (v průběhu školního roku) 
a celkové (na konci každého pololetí školního roku, na konci školní docházky). 
 
Klasifikace je způsob hodnocení žáka na základě stanovené stupnice - známkou. 
 
Vyučující při průběžném hodnocení dodržují zásady pedagogického taktu, zejména se jedná o tyto 
zásady: 

 nezkouší žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, 
 účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, 
 učitel hodnotí jen probrané učivo, nová učební látka může být zadávána i formou samostatného 

nastudování za předpokladu, že žáci budou schopni toto učivo samostudiem pochopit, 
 veškeré zkoušení musí být objektivní a spravedlivé, 
 před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva, tj. 

prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva. 
 
Při celkovém hodnocení pedagogický pracovník uplatňuje zásady přiměřenosti, objektivity, 
srozumitelnosti, věcnosti, jednoznačnosti a všestrannosti. Dále přihlíží k věkovým zvláštnostem žáka  
i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou 
indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. 
 
Při celkovém hodnocení vzdělávání žáka se dbá na to, aby byla zřejmá úroveň vzdělání, které žák dosáhl 
zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve školním vzdělávacím programu, k jeho 
vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka  
a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 
 
Chování neovlivňuje hodnocení výsledků ve vyučovacích předmětech. 
 
Ředitel školy je povinen působit na sjednocování hodnotících měřítek všech učitelů. 

 

6.3.2. Zásady hodnocení chování ve škole 

 
Hodnocení chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují,  
a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. 
 
Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování školního řádu 
během klasifikačního období. Při hodnocení chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti 
žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla 
neúčinná. Škola hodnotí žáky za jejich chování ve škole a na akcích organizovaných školou. Nedostatky 
v chování žáků se projednávají v pedagogické radě. 
 
Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých 
předmětů: 

 průběžně prostřednictvím žákovské knížky, 
 před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období), 
 okamžitě v případě mimořádného porušení školního řádu. 
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6.3.3. Získávání podkladů pro celkové hodnocení žáků 

 
Podklady pro hodnocení vzdělávání žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami  
a prostředky: 

 soustavným diagnostickým pozorováním žáka, 
 porovnává jeho výsledky s očekávanými výstupy, 
 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, 
 využívá žákovo portfolio, 
 různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy, 

kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami, 
 analýzou různých činností žáka, 
 konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP), 
 rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 

 

6.3.4. Hodnocení žáků průběžné  

 
Toto hodnocení je prováděno známkou. Známky se získávají na základě vykonání různých druhů 
zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktických testů, kontrolních písemných 
prací a praktických zkoušek. 
 
Při určování známky je nutné vycházet z ujednocených pravidel. Při ústním zkoušení by jednotlivé 
klasifikační stupně (známky) měly odpovídat: 

1 - výborný žák látku bezpečně ovládá, je zcela samostatný, bezchybný 
2 - chvalitebný žák látku ovládá, pracuje samostatně, občas chybuje 
3 - dobrý žák látku ovládá, potřebuje však nápovědu, je málo samostatný, často chybuje 
4 - dostatečný žák látku ovládá velmi povrchně, i s nápovědou má obtíže, je nesamostatný 
5 - nedostatečný žák látku neovládá, je pasivní, na nápovědu nereaguje‘ 
(více viz 6.3.8. Stupně hodnocení prospěchu) 

 
Citlivost rozvrstvení známek je plně v kompetenci jednotlivých vyučujících. Učitel oznamuje žákovi 
výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených 
projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. 
Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 
dnů. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby 
mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek. 
 
Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce 
uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní 
zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou 
klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí 
být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům. 
 
Žáci mohou být přezkušováni koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období za podmínky, 
že budou na tuto skutečnost upozorněni. 
 
Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se 
nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 
minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje 
formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného 
charakteru. 
 
Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po 
vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob 
doporučen ve zprávě psychologa. 
 
Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. 
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Učitel si vede odděleně hlavní a podpůrnou klasifikaci každého žáka. Hlavní klasifikaci tvoří známky za 
čtvrtletní práce, kontrolní práce, diktáty, ústní zkoušení před tabulí, důležité testy; podpůrnou 
klasifikaci tvoří známky za méně důležité písemné práce, aktivity, domácí úkoly. Do žákovských knížek 
se vždy zaznamenají známky z hlavní klasifikace, z průběžné podle uvážení vyučujícího. 
 
Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka, a to zejména 
prostřednictvím zápisů do žákovské knížky. 
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6.3.5. Hodnocení žáků celkové 

 
Celkové hodnocení žáka se provádí na konci každého pololetí a při ukončení povinné školní docházky. 
Pokud je prováděna klasifikací, nesmí jít o aritmetický průměr. Při získávání podkladů pro celkové 
hodnocení využívá vyučující co nejvíce metod a forem. 
 
Celkové hodnocení, ať již prováděné klasifikačním stupněm nebo slovně, je výsledkem klasifikace 
daného předmětu na základě získaných známek, porovnávání žákových výsledků s očekávanými 
výstupy, studiem žákova portfolia a prováděním žákovy a rodinné anamnézy (diagnostické pozorování). 
Při hodnocení žáka dodržuje vyučující principy dané pro jednotlivé klasifikační stupně. 
 
Při určování klasifikačního stupně posuzuje vyučující výsledky práce žáka objektivně, nesmí podléhat 
žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. 
 
Hodnocení jednotlivých vyučovacích předmětů provede učitel, který daný předmět vyučuje.  
V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období 
příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 
 
Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění  
v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; 
žák se znovu nepřezkušuje. Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem 
klasifikačního období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí 
ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí  
a neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých byli 
klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se neklasifikují. 
 
Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze vydat žákovi výpis z vysvědčení. 
Celkové hodnocení žáka na vysvědčení je těmito stupni: 

a) prospěl s vyznamenáním, 
b) prospěl, 
c) neprospěl, 
d) nehodnocen. 

 
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů 
stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených 
rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák 
prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně 
základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto 
žáka. 
 
Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny (zejména zdravotní důvody, nedostatek podkladů ke 
klasifikaci z důvodu časté a opakované nepřítomnosti žáka na vyučování) hodnotit na konci prvního 
pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí 
bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani  
v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 
 
Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny (zejména zdravotní důvody, nedostatek podkladů ke 
klasifikaci z důvodu časté a opakované nepřítomnosti žáka na vyučování) hodnotit na konci druhého 
pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé 
pololetí bylo provedeno nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby navštěvuje žák 
nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 
 
Žák, který nemohl být ze závažných objektivních důvodů hodnocen za druhé pololetí ani v náhradním 
termínu, opakuje ročník a v celkovém hodnocení neprospěl. 
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6.3.6. Poskytování informací zákonným zástupcům o hodnocení žáků a průběžném vzdělávání 

 
Zákonné zástupce žáků škola informuje o prospěchu a chování žáků na třídních schůzkách, 
informacemi v žákovské knížce, v době stanovených konzultačních hodin, případně individuálně  
v předem dohodnutém termínu. Je zakázáno podávat informace zákonným zástupcům v době 
vyučování, konání dohledu nad žáky či jiných aktivit stanovených ředitelem školy. 
 
Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně. 
 
V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující daného předmětu 
bezprostředně a prokazatelným způsobem. 

 

6.3.7. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

 
Sebehodnocení, jako jedna z forem hodnocení, plní funkci informativní a formativní. Je to výchovný 
prostředek neformálního charakteru a zaměřuje se jak na průběh, tak na výsledek školní práce. Je cílené 
na zvýšení účinnosti dosahování žákových cílů vzhledem k předem stanovenému kritériu, a to bez 
ohledu na výkony spolužáků. 
 
Sebehodnocení žáka je třeba nacvičovat již od prvního ročníku, aby si žáci zvykli svoji práci hodnotit. 
Správně prováděné sebehodnocení vede k tomu, že žák: 

a) pochopí aktuální stav úrovně znalostí, dovedností, vědomostí,  
(sebehodnocení se vztahuje i na chování) 

b) hledá příčiny a vyvozuje důsledky jednání, 
c) je vnitřně motivován pro vlastní jednání, k výkonu,  
d) analyzuje vlastní chování, navrhuje opatření, 
e) pracuje s chybou, přičemž se učí nepovažovat chybu za fatální, odsuzující práci, ale chápe ji jako 

výzvu, stimul ke zdokonalení, 
f) poznává osobní hodnoty, odhaluje své potencionální možnosti, uvědomuje si své silné stránky, na 

kterých buduje svoji sebedůvěru, ale i své slabiny, na kterých intenzivně pracuje; uvědomuje si, že 
jako osobnosti mají všichni žáci stejně vysokou hodnotu, 

g) přijímá odpovědnost za své učení (oblast kognitivní i emotivní), 
h) získává zpětnou vazbu, stejně tak jako učitel a rodiče, 
i) cvičí se v komunikačních schopnostech, rozšiřuje slovní zásobu, 
j) je spokojený sám se sebou (dochází k eliminaci kázeňských problémů k navození pozitivní sociální 

atmosféry ve třídě). 
 
Smysl sebehodnocení tkví v práci s chybou. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu 
učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba 
je důležitý prostředek učení, je to příležitost se naučit lépe. 
 
Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

 co se mu daří, 
 co mu ještě nejde, uvědomění si chyb, slabých stránek 
 proč se mu daří – nedaří, nalezení příčin, 
 jak bude pokračovat dál – utvoření strategie ke zlepšení. 

 
Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 
 
Pravidla pro sebehodnocení žáků: 

a) V jednotlivých vyučovacích předmětech předem stanovíme a žákům sdělíme základní učební 
požadavky. Jasně formulujeme, jaké dovednosti si žáci mají osvojit, čemu se mají naučit. Žáky 
upozorňujeme, jaké činnosti nebo pokusy budou provádět, o čem budeme hovořit. Žákům 
předkládáme reálné a dosažitelné cíle a tím je vedeme k bezchybnosti a poctivosti. 

b) Žákům důvěřujeme a sebehodnocení nepovažujeme za příležitost k podvádění. Díky zpětné vazbě 
mají učitelé i žáci přehled o tom, co a jak již žáci zvládli. Takto vedení žáci nemají potřebu 
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podvádět - podvádění pro ně ztrácí smysl, jelikož nevede ani k prožití pocitu úspěchu ani k cíli, 
kterým je dosahování co nejlepších výsledků. 

c) Žáky vedeme k tomu, aby si do svých učebních materiálů zaznamenávali to, co už dobře ovládají 
(například "hvězdičkou"). Na základě takto provedeného sebehodnocení žáků mohou učitelé 
následně přistupovat k individuálnímu řešení jejich problémů a nejasností. 

d) Používáme činnostní přístupy a metody učení, které umožňují žákům odhalovat chyby, hned je 
opravovat a brát si z nich poučení. Žákům tak průběžně umožňujeme uvědomění, co  
z probíraného učiva již ovládají. 

e) Žákům umožňujeme vyjadřovat své myšlenky, názory a prezentovat své vědomosti. Nejdříve 
dáváme příležitost projevit se žákům, kteří se v daném učivu orientují jako první. Na jejich 
příkladu si ostatní žáci nejlépe uvědomí vlastní stupeň poznání. 

f) Používáme učební materiály, ve kterých je sebehodnocení žáků zapracované. 
g) K sebehodnocení písemných cvičení přistupujeme teprve tehdy, když je žák schopen uvědomit si, 

že probírané učivo ovládá. 
h) Předkládáme žákům ukázky správně vypracovaných úkolů různé obtížnosti a upřesňujeme, co 

požadujeme na výborné ohodnocení a co je již hodnoceno chvalitebně. Žáci potřebují vědět, jakou 
náročnost úkolů mají k určitým ohodnocením zvládat. Stejně stanovíme ukazatele při hodnocení 
písemném bez klasifikačních stupňů. Žák potom ví, k čemu ve svém snažení směřuje, a je mu tak 
dána možnost sebehodnocení. 

i) Dodržujeme zásady a pravidla pozitivního hodnocení. 
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6.3.8. Stupně hodnocení prospěchu 

 
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním 
vzdělávacím programem při průběžném i celkovém hodnocení se v případě použití klasifikace hodnotí 
stupni prospěchu: 

1 – výborný, 
2 – chvalitebný, 
3 – dobrý, 
4 – dostatečný, 
5 – nedostatečný. 

 
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel 
však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se 
specifikou předmětu. 
 

Kritéria klasifikace (a základní kritéria slovního hodnocení) prospěchu (dále jen kritéria): 

1 
výborný 

 
Žák dosahuje konkretizovaných výstupů, očekávaných kompetencí, klíčových kompetencí  
a cílů základního vzdělávání (dále jen stanovených výstupů) rychle, v určeném (nebo 
kratším) čase, s výrazným podílem samostatné práce a jen s minimální pomocí učitele. 
Projevuje výrazný zájem o výuku a o pozitivní rozvíjení své osobnosti. Řádně se na výuku 
připravuje a vzorně plní zadané úkoly. Při výuce plně využívá svých schopností, možností  
a rezerv. 
 

2 
chvalitebný 

 
Žák dosahuje stanovených výstupů v určeném čase, jen s malou pomocí učitele. Pravidelně 
projevuje schopnost samostatně pracovat. Projevuje zřetelný zájem o výuku a o rozvíjení 
své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů vykazují drobné 
nedostatky. Při výuce se snaží plně využívat svých schopností, možností a rezerv. 
 

3 
dobrý 

 
Žák dosahuje stanovených výstupů, ale v delším než určeném čase a s výraznou pomocí 
učitele. Schopnost samostatně pracovat projevuje jen částečně. Projevuje částečný zájem  
o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů často 
vykazují výraznější nedostatky. Svých schopností, možností a rezerv využívá při výuce jen 
částečně, a vykazuje jen malou snahu o zlepšení tohoto stavu. 
 

4 
dostatečný 

 
Žák dosahuje i přes výraznou pomoc učitele, a za mnohem delší, než určený čas, jen 
některých stanovených výstupů. Schopnost samostatně projevuje pouze výjimečně. 
Projevuje malý zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku trvale 
vykazuje výrazné nedostatky. Svých schopností, možností a rezerv využívá při výuce jen 
velmi málo, spíše ojediněle, a nejeví téměř žádnou snahu tento stav zlepšit. 
 

5 
nedostatečný 

 
Žák nedosahuje prakticky žádných stanovených výstupů, ani ve výrazně delším, než 
určeném čase, a to i přes maximální pomoc a snahu učitele. Schopnost samostatně 
pracovat prakticky neprojevuje.  O výuku a rozvíjení své osobnosti neprojevuje zájem. Na 
výuku se nepřipravuje. Své schopnosti, možnosti a rezervy při výuce nevyužívá; snahu 
zlepšit tento stav neprojevuje. 
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Naším cílem je, aby se žáci v průběhu vzdělávání stávali vnímavými osobnostmi s vlastním úsudkem, 
schopností srovnávat a vyjádřit svůj postoj. Pro budoucí celoživotní vzdělávání je také nezbytné, aby se naučili 
„učit se“ a pochopili svůj vlastní význam a odpovědnost ve společnosti. Všechny tyto (a ještě řada jiných) 
důležité výstupy se dají shrnout do našeho prvořadého cíle, kterým je spokojené dítě a harmonická 
osobnost žáka. Motivační název „Malá škola s velkým srdcem“ tento náš cíl vystihuje. 
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Přílohová část 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha A 
Učební plány pro integrované žáky s lehkým mentálním postižením 

 
Příloha B 

Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Markvartice 
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Příloha A 

Učební plány 
pro integrované žáky s lehkým mentálním postižením 
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Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením probíhá formou individuální integrace ve třídách základní 
školy podle individuálního vzdělávacího plánu. Při edukačním procesu spolupracujeme s PPP Děčín a Teplice, 
SPC Rumburk, školním psychologem, výchovnou poradkyní, zákonnými zástupci.  
 
Naší snahou je plnohodnotný a všestranný rozvoj osobnosti žáka se zřetelem na jeho potenciál a možnosti.  
I tímto se snažíme dostát významu motivačního názvu školy „Malá škola s velkým srdcem“. 
 
Níže uvedené tabulky slouží jako výchozí text pro rozmělnění učiva do IVP jednotlivých žáků (dle doporučení 
odborného pedagogického pracoviště). Za správnost vytvoření IVP zodpovídá na I. stupni třídní učitel, na II. 
stupni vyučující předmětu vždy ve spolupráci s výchovnou poradkyní. 

 
Český jazyk a literatura 

 
učivo výstupy 

Komunikační a slohová výchova 

obecné 

 

čtení − prohlubování čtenářských dovedností, tiché čtení  
s porozuměním; beletrie, odborné texty (slovníky, 
encyklopedie, jazykové příručky), noviny, časopisy  

mluvený projev − zásady dorozumívání, zásady 
kultivovaného projevu, komunikační žánry (projev, 
diskuse), osobní komunikace, otázky a odpovědi  

písemný projev − osobní komunikace, dotazník, žádost, 
životopis, charakteristika, korespondence, písemná 
komunikace s úřady (i využití PC)  
 

 
Komunikuje v běžných situacích, rozlišovat spisovný a 
nespisovný jazyk  
Ovládá koncepci a úpravu běžných písemností (dopis, 
adresa, poštovní poukázka)  
Sestaví vlastní životopis a napsat žádost podle předlohy  
Čte plynule s porozuměním  
Orientuje se v Pravidlech českého pravopisu  
Umí reprodukovat text  
Popisuje děje, jevy, osoby, pracovní postupy  
 

6. třída 

 
vypravování, jednoduchý popis, dopis, telefonování 
 

 

7. třída 

 
vypravování, žádost, pozvánka, inzerát 
 

 

8. třída 

 
charakteristika postavy, popis pracovního postupu, úvaha 
 

 

9. třída 

 
diskuse, dotazník, životopis, elektronická korespondence 
 

 

 

Jazyková výchova 

obecné 

 

nauka o slově − tvoření slov, slovní základ, předpony, 
přípony, pravopis bje-bě, vje-vě, mně-mě, pravopis po 
obojetných souhláskách  

tvarosloví − vyjmenovaná slova a slova příbuzná; slovní 
druhy; pádové otázky; vzory podstatných jmen, skloňování 
podstatných jmen; časování sloves; osobní zájmena; 
přídavná jména − druhy, vzory, skloňování, shoda s 
podstatným jménem; číslovky základní a řadové  

skladba − základní větné členy, shoda přísudku s 
podmětem, pravopis koncovek příčestí minulého, věta 
jednoduchá a souvětí  
 

 
Zvládá pravopis slov s předponami a předložkami  
Zná vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis  
Skloňuje podstatná jména a přídavná jména  
Zná osobní zájmena a časovat slovesa  
Pozná a určit slovní druhy  
Zná pravopis při shodě přísudku s podmětem  
Rozezná větu jednoduchou od souvětí  
Zvládá pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s 
podmětem  
Rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk  
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6. třída 

 
obecné poučení o jazyce, zvuková stránka jazyka, pravopis, 
tvarosloví, slovní zásoba a tvary slov, skladba 
 

 

7. třída 

 
tvarosloví, skladba, význam slov, slovní zásoba  
a slovotvorba 
 

 

8. třída 

 
nauka o slovní zásobě - význam slov, slova přejatá, skladba, 
tvarosloví 
obecný výklad o jazyce 
 

 

9. třída 

 
obecné poučení o jazyce, zvuková stránka jazyka, význam 
slov, tvarosloví 
skladba 
 

 

 

Literární výchova 

obecné 

 

práce s textem − charakteristika děje a jednajících postav 
příběhu, výklad přiměřeného textu, hlavní myšlenka 
poslech a reprodukce − soustředěný poslech, reprodukce 
přečteného, recitace, dramatizace, čtenářský zážitek 
vyjádřený vlastní kresbou  
literární druhy a žánry − poezie, próza, divadelní hra, 
literatura pro děti a mládež, významní autoři české a 
světové literatury  

 
Rozezná základní literární druhy a žánry  
Dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury  
Orientuje se v literárním textu, hledat a pokusit se najít 
hlavní myšlenku  
Umí ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo 
filmového představení  
získat pozitivní vztah k literatuře  
 

6. třída 

 
základy lit. teorie -  próza, poezie, drama 
 

 

7. třída 

 
próza (bajka, báje, pověst, legenda. kronika,román, 
povídka), poezie , divadelní a filmové zpracování lit. Díla 
 

 

8. třída 

 
próza - cestopis, román, povídka, historická lit., lit. faktu, 
poezie - teorie verše, lyrický hrdina, drama - dramatizace, 
scénář, výstavba dramatu 
 

 

9. třída 

 
úvod do literární historie - vývoj literatury v etapách 
(středověk, 
renesance, baroko, 19. st., 20. st.), vztah mezi literaturou a 
divadlem, jazyk literárního díla 
srovnání českých a světových autorů 
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Anglický jazyk 
 

učivo výstupy 

6. třída 

 
Čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů 
Sloveso –to be, -to have got 
Zájmena osobní  
Základní slovní zásoba (Family, Pets, Animals, Shopping, 
Clothes, Body Parts, Colors, …) 
Přítomný čas prostý 
Práce se slovníkem 
Poslech a porozumění textu 
Práce se slovníkem, pexesa, hry 
Práce s počítačem, ve skupinách, soutěže 
 

 
Umí používat jednoduchá sdělení (pozdrav, poděkování, 
omluva, představení) 
Umí přečíst a přeložit jednoduché pojmy a názvy 
Tvoří jednoduché věty 
Užívá příslušné gramatické jevy 

7. třída 

 
Přítomný čas průběhový 
Slovní zásoba (Foods, Drinks, Calendar, Weather, …) 
Zájmena ukazovací (This, these, …) 
Práce se slovníkem, pexesa, hry 
Práce s počítačem, ve skupinách, soutěže 
Descriptions, there is/are 
Poslech a porozumění textu 
 

 
Umí používat jednoduchá sdělení (přivítání, rozloučení, 
blahopřání) 
Umí přečíst a přeložit jednoduché pojmy a názvy 
Tvoří jednoduché věty 
Užívá příslušné gramatické jevy 
Popíše obrázek 

8. třída 

 
Minulý čas prostý 
Tvorba záporu - not 
Tvorba otázky, pomocné sloveso do 
Čas – datum, kalendář 
Práce se slovníkem, pexesa, hry 
Práce s počítačem, ve skupinách, soutěže 
Poslech a porozumění textu 
Descriptions, positions 
 

 
Umí používat jednoduchá sdělení (žádost o pomoc, 
souhlasy a nesouhlasy) 
Umí napsat, přečíst a přeložit jednoduché pojmy a názvy 
Tvoří jednoduché věty, otázky 
Užívá příslušné gramatické jevy 
Popíše obrázek, vyjádří přesné umístění objektů 

9. třída 

 
Budoucí čas – will 
Pomocné sloveso can 
Počit., nepočit. PJm. - How much, many 
Reálie – Great Britain 
Adekvátní slovní zásoba 
Práce se slovníkem, pexesa, hry 
Práce s počítačem, ve skupinách, soutěže 
Poslech a porozumění textu 
 

 
Umí používat jednoduchá sdělení () 
Umí napsat, přečíst a přeložit jednoduché pojmy a názvy 
Tvoří jednoduché věty, otázky 
Užívá příslušné gramatické jevy 
Podá základní informace o Velké Británii 
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Matematika 
 

učivo výstupy 

6. třída 

Obor přirozených čísel do 1 000, číselná osa 
Písemné sčítání, odčítání 
Desetinná čísla – zápis, čtení, jednoduché matematické 
operace s nimi (sčítání, odčítání) 
Dělitelnost přirozených čísel – násobek a dělitel, sudá/lichá 
Početní úkony s penězi 
Orientace v čase, jednoduchá tabulka 
Rovinné útvary – přímka, úsečka, úhel, kružnice, 
trojúhelník, vzájemná poloha přímek v rovině, kvádr, 
krychle, osa úsečky, osa úhlu, osová souměrnost, 
jednoduché konstrukce kružítkem, tělesa 
Kalkulátor  

Píše, čte a porovnává čísla v oboru do 1 000, písemně sčítá, 
odčítá 
Čte desetinná čísla, zná jejich zápis 
Zvládá orientaci na číselné ose 
Rozliší sudost/lichost 
Řeší jednoduché úlohy, provádí jednoduché konstrukce 
Zvládá početní úkony s penězi 
Využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh 
(kalkulátor) 
Určí a nazve základní tělesa 

7. třída 

Zlomky  
Písemné násobení 
Rozklad čísla 
Obsah čtverce, obdélníku 
Grafy, tabulky  
Typy úhlů 
Osová a středová souměrnost 

Používá vyjádření vztahu celek – část (základní zlomky) 
Písemně násobí víceciferná čísla 
Vypracuje jednoduchou tabulku, nakreslí jednoduchý graf, 
čte z jednoduchých grafů 
Graficky sčítá a odčítá úsečky, provádí jednoduché 
konstrukce 
Využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh 
(kalkulátor) 
Určí typ úhlu 
Určí osově/středově souměrné obrazce, dokreslí podle 
souměrnosti 
Řeší jednoduché úlohy, provádí jednoduché konstrukce 

8. třída 

Zlomky 
Nejmenší společný násobek, největší společný dělitel 
Aritmetický průměr 
Procenta 
Jednotky obsahu 
Trojúhelník – obsah 
Šestiúhelník, typy úhlů 

Používá vyjádření vztahu celek – část (zlomky) 
Využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh 
(kalkulátor) 
Používá a převádí jednotky obsahu 
Vypočte obsah rovinného obrazce 
Určí typ úhlu 
Řeší jednoduché úlohy, provádí jednoduché konstrukce 

9. třída 

Dělení se zbytkem, smíšená čísla 
Jednoduché rovnice v rámci aplikačních úloh 
Obsah kruhu 
Povrch a objem kvádru, krychle 
Poměr – měřítko (zvětšení, zmenšení) 
Jednotky objemu 
Druhy čar, technické písmo, kótování 
Čtyřúhelník, lichoběžník, rovnoběžník, osmiúhelník, 
vzdálenost bodu od přímky, válec, jehlan 

Dělí se zbytkem 
Řeší jednoduché rovnice, provádí jednoduché konstrukce 
Používá měřítko mapy a plánu 
Porovnává jednotky objemu z větší na menší 
Používá technické písmo, čte a rozumí jednoduchým 
technickým výkresům 
Využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh 
(kalkulátor) 
Vypočte obsah rovinného obrazce 
Vypočte objem a povrch tělesa 
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Fyzika 
 

učivo výstupy 

6. třída 

 
VELIČINY A JEJICH MĚŘENÍ 
délka, jednotky délky, měření délky, jednoduché převody  
hmotnost, jednotky hmotnosti, měření hmotnosti, 
jednoduché převody jednotek 
objem, jednotky objemu, měření objemu, jednoduché 
převody jednotek 
hustota, jednoty hustoty, měření hustoty, jednoduché 
převody jednotek 
teplota, jednotky teploty, měření teploty 
čas, jednotky času, měření času, jednoduché převody  
síla, jednotky síly, měření síly, jednoduché převody jednotek 
 
MAGNETISMUS A ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK 
magnety a jejich vlastnosti, ferromagnetické látky 
Země jako magnet 
Bezpečné zacházení s el. spotřebiči a 1. pomoc při úrazu el. 
proudem 
Zkrat a uzemnění 
 

 
rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek 
 rozpozná změny skupenství látek 
uvede konkrétní příklady jevů, dokazujících částicové 
složení látek 
 
zjistit a správně zapsat rozměry pravidelných těles a 
pravidelných obrazců 
zjistit a správně zapsat hmotnost tělesa 
zjistit a správně zapsat teplotu těles, vzduchu nebo kapaliny 
umět zapsat časový údaj v hodinách, minutách a sekundách 
umět vyhledat v tabulkách značky jednotlivých veličin, jejich 
základní jednotky, vzorce pro výpočet hustoty a gravit. síly 
při zjišťování fyz. veličin zvolit vhodné měřidlo a správně jej 
použít 
 
pomocí kompasu určit světové strany 
znát zásady bezpečnosti při práci el. přístroji a zařízeními 
sestavit podle schématu jednoduchý el. obvod 
 

7. třída 

 
POHYB TĚLES, SÍLY  
pohyby těles − pohyb a klid těles  
gravitační pole a gravitační síla − přímá úměrnost mezi 
gravitační silou a hmotností tělesa  
tlaková síla a tlak − tlaková síla, tlak a jeho jednotka  
třecí síla – smyk. tření, ovlivňování velikosti třecí síly v praxi  
působení sil stejných a opačných směrů na těleso  
práce a výkon − jednoduché stroje a jejich užití v praxi; 
tepelné motory  
 
MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN  
Pascalův zákon − hydraulická zařízení a jejich užití v praxi  
hydrostatický a atmosférický tlak − souvislost mezi 
hydrostatickým tlakem, hloubkou a hustotou kapaliny; 
souvislost atmosférického tlaku s některými procesy v 
atmosféře  
Archimédův zákon − vztlaková síla; potápění, vznášení se a 
plování těles v klidných tekutinách 
 

 
poznat, zda je těleso v klidu či pohybu vůči jinému tělesu  
znát vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného 
pohybu těles při řešení jednoduchých problémů  
rozeznat, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla  
předvídat změnu pohybu těles při působení síly  
aplikovat poznatky o jednoduchých strojích při řešení 
praktických problémů  
 
využívat poznatků o zákonitosti tlaku v klidných tekutinách 
pro řešení jednoduchých praktických problémů  
 

8. třída 

 
ENERGIE  
formy energie − druhy energie; elektrická energie a výkon; 
výroba a přenos elektrické energie; jaderná energie, jaderný 
reaktor, jaderná elektrárna; ochrana lidí před radioaktivním 
zářením  
přeměny skupenství − tání a tuhnutí, skupenské teplo tání; 
vypařování a kapalnění; teplota varu kapaliny  
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie  
 
ZVUKOVÉ DĚJE  
vlastnosti zvuku − vznik a zdroje zvuku, látkové prostředí 
jako podmínka vzniku šíření zvuku; odraz zvuku na 
překážce, ozvěna; hudební nástroje; škodlivost nadměrného 
hluku  
 

 
znát vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou prací  
a časem (bez vzorců)  
rozpoznat vzájemné přeměny různých forem energie, jejich 
přenosu a využití  
rozeznat teplo přijaté či odevzdané tělesem  
pojmenovat výhody a nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí  
 
rozpoznat zdroje zvuku, jeho šíření a odraz  
posoudit vliv nadměrného hluku na životní prostředí a 
zdraví člověka  

 

9. třída 
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ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE  
elektrický obvod − zdroje napětí, spotřebiče  
elektrické a magnetické pole − elektrická a magnetická síla; 
elektrický náboj; vodiče a izolanty; tepelné účinky 
elektrického proudu; elektrický odpor; stejnosměrný 
elektromotor; transformátor; dodržování pravidel bezpečné 
práce s elektrickými přístroji a zařízeními  
vlastnosti světla − zdroje světla; rychlost světla ve vakuu a v 
různých prostředích; odraz světla; druhy a využití zrcadel; 
čočky a jejich využití; praktické využití optických přístrojů  
 
VESMÍR  
sluneční soustava − její hlavní složky; měsíční fáze  
hvězdy − rozdíly mezi planetou a hvězdou 

sestavit podle schématu elektrický obvod  
rozlišit stejnosměrný proud od střídavého a změřit 
elektrický proud a napětí  
znát zdroje elektrického proudu  
rozlišit vodiče od izolantů na základě jejich vlastností  
znát zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji a 
zařízeními  
znát druhy magnetů a jejich praktické využití  
rozpoznat, zda těleso je, či není zdrojem světla  
znát způsob šíření světla v prostředí  
rozlišit spojnou čočku od rozptylky a znát jejich využití  
 
znát planety sluneční soustavy a jejich postavení vzhledem 
ke Slunci  
osvojit si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese 
a jejím postavení ve vesmíru  
objasnit pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb Měsíce 
kolem Země  
rozlišit hvězdu od planety na základě jejich vlastností  
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Chemie 
 

učivo výstupy 

8. třída 

 
POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE     
Vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, kujnost, vodivost 
Nebezpečné látky a přípravky – značení a užívání běžných 
chemikálií 
Zásady bezpečné práce – v pracovně, v běžném životě 
Mimořádné události – únik nebezpečných látek, havárie v 
provozech, ekologické katastrofy 
 
SMĚSI 
Druhy směsí a roztoky používané v běžném životě, vliv 
teploty a míchání na rychlost rozpouštění pevné látky, 
oddělování složek směsí v běžném životě  
Voda – v přírodě, pitná a užitková, odpadní, čistota vody 
Vzduch – složení, čistota, smog a teplotní inverze 
 
ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK 
Molekuly, atomy, jádra atomů 
Prvky – názvy, značky, vlastnosti a použití nejobvyklejších 
prvků 
Orientace v PSP 
Nejjednodušší chemické sloučeniny 
 
CHEMICKÉ REAKCE 
Nejjednodušší chemické reakce nejobvyklejších prvků 
 
ANORGANICKÉ SLOUČENINY 
Oxidy – názvosloví nejobvyklejších oxidů, vlastnosti a 
použití vybraných prakticky významných oxidů 
 
                                                    
 

 
rozlišit společné a rozdílné vlastnosti látek 
rozpoznat přeměny skupenství látek 
pracovat bezpečně s vybranými běžně v životě používanými 
nebezpečnými látkami 
rozpoznat podle etikety na obalech nebezpečnost 
chemických látek,       
rozpoznat varovné značky a objasnit jejich význam 
umět reagovat na případy úniku nebezpečných látek 
 
poznat směs a chemické látky 
rozeznat druhy roztoků a jejich využití v běžném životě 
rozlišit různé druhy vody a uvést příklady jejich použití 
uvést zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším 
okolí  
 
znát nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché chemické 
sloučeniny a jejich vzorce 
rozpoznat vybrané kovy a nekovy a jejich možné vlastnosti 
a použití v běžném životě 
 
pojmenovat výchozí látky a produkty nejjednodušších 
chemických reakcí 
 
popsat vlastnosti a použití vybraných prakticky 
využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí   a znát vliv 
těchto látek na ŽP 
orientovat se na stupnici pH, změřit pH roztoku 
univerzálním indikátorovým papírkem 
poskytnou první pomoc při zasazení pokožky kyselinou 
nebo hydroxidem 

 

9. třída 

 
ORGANICKÉ SLOUČENINY  
Uhlovodíky – nejjednodušší uhlovodíky, jejich zdroje, 
vlastnosti a využití, směsi uhlovodíků, alkoholy, aromatické 
uhlovodíky  
Paliva - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva, 
příklady využití 
Přírodní látky – zdroje, vlastnosti.  Bílkoviny, tuky, 
sacharidy, vitamíny, vliv na zdraví člověka 
 
CHEMIE A SPOLEČNOST 
Chemický průmysl v ČR- výrobky 
Průmyslová hnojiva – užití a hledisko ochrany ŽP 
Stavební pojiva – cement, vápno, sádra, užití v praxi, 
bezpečnost při práci 
Plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití, likvidace 
Hořlaviny- význam tříd nebezpečnosti, zásady zacházení, 
první pomoc při popálení nebo poleptání  
Léčiva a návykové látky 
 

 
zhodnotit užívání paliv jako zdrojů energie 
znát příklady produktů průmyslového zpracování ropy 
uvést příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů v 
potravě z hlediska obecně a uznávaných zásad správné 
výživy 
 
 
 
 
vědět o využívání prvotních a druhotných surovin 
znát zásady bezpečnosti při práci s chemickými látkami 
zhodnotit využívání různých látek v praxi vzhledem k 
životnímu prostředí a zdraví člověka 
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Přírodopis 
 

učivo výstupy 

6. – 9. ročník 

 
OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA (6. ročník) 
Vznik života – vývoj, rozmanitost, projevy života, názory na 
vznik života 
Základní složení a struktura živých soustav – buňky, 
pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy 
Význam a zásady třídění organismů – organismy 
jednobuněčné a mnohobuněčné 
Dědičnost a proměnlivost organismů – podstata dědičnosti, 
přenos dědičných informací, vliv na vývoj organismů 
Viry a bakterie – výskyt, význam a praktické využití 
 
BIOLOGIE HUB (6. ročník) 
Houby bez plodnic – základní charakteristika, vliv na 
člověka a ostatní živé organismy 
Houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady sběru, 
konzumace a první pomoc při otravě houbami 
Lišejníky – výskyt a význam 
 
BIOLOGIE ROSTLIN (6., 7. ročník) 
Stavba a tvar a funkce rostlin – stavba a význam 
jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen, stonek, list, 
květ, semeno, plod), principy fotosyntézy, dýchání, růst, 
rozmnožování 
Systém rostlin – poznávání a zařazování běžných druhů a 
vybraných zástupců nižších a vyšších rostlin (řasy, 
mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné, krytosemenné 
rostliny), jejich vývoj 
Význam rostlin a jejich ochrana – využití hospodářsky 
významných rostlin, chráněné rostliny, léčivé rostliny, 
jedovaté rostliny 
 
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ (6., 7., 8. ročník) 
Stavba a funkce jednotlivých částí těla – živočišná buňka, 
tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy jednobuněčné 
a mnohobuněčné, rozmnožování 
Vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů – prvoci, bezobratlí, 
obratlovci 
Rozšíření, význam a ochrana živočichů – živočišná 
společenstva, hospodářsky významné druhy, kritický 
ohrožené druhy 
Projevy chování živočichů 
 
BIOLOGIE ČLOVĚKA (8. ročník) 
Názory na vznik člověka a jeho vývoj 
Stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla  - orgány a 
orgánové soustavy (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, 
trávicí, vylučovací, reprodukční a řídící) 
Vývin jedince, hlavní období lidského života 
Nemoci, úrazy a prevence – příznaky, zásady poskytování 
první pomoci, závažná poranění a život ohrožující stavy 
 
NEŽIVÁ PŘÍRODA (9. ročník) 
Země – vznik a stavba Země 
Vnější a vnitřní geologické děje – příčiny a důsledky 
Nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, praktický význam a 
využití vybraných zástupců 
Půdy – složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin, 
její hospodářský význam pro společnost, devastace a 

 
získat základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích 
orientovat se v přehledu vývoje organismů a rozlišit 
základní projevy a podmínky života 
rozpoznat rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými 
organismy 
znát základní funkce hlavních orgánů a orgánových soustav 
rostlin i živočichů 
poznat význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka 
vědět o vlivu virů a bakterií v přírodě a na člověka 
 
 
rozpoznat naše nejznámější jedle a jedovaté houby podle 
charakteristických znaků 
poznat lišejníky 
 
 
 
 
porovnat vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a znát 
funkce jednotlivých částí těla rostlin 
vědět o základních rostlinných fyziologických procesech a o 
jejich využití 
rozlišit základní systematické skupiny rostlin a znát jejich 
zástupce 
popsat přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí 
znát význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich 
pěstování 
 
 
 
 
porovnat vnější a vnitřní stavbu živočichů a vysvětlit funkce 
jednotlivých orgánů 
rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a znát hlavní zástupce 
odvodit na základě vlastního pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě objasnit jejich způsob života a 
přizpůsobení danému prostředí 
využívat zkušenosti s chovem vybraných domácích 
živočichů k zajišťování jejich životních potřeb 
 vědět o významu živočichů v přírodě i pro člověka a 
uplatňovat zásady bezpečného chování ve styku se živočichy 
 
 
popsat vznik a vývoj jedince 
charakterizovat hlavní etapy vývoje člověka 
popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a 
jejich funkce 
rozlišovat příčiny případně příznaky běžných nemocí a 
uplatňovat zásady jejich prevence                  a léčby 
znát zásady poskytování předlékařské první pomoci při 
poranění 
 
popsat jednotlivé vrstvy Země 
poznat podle charakteristických vlastností vybrané nerosty 
a horniny 
rozlišit důsledky vnějších a vnitřních geologických dějů 
rozeznat některé druhy půd a objasnit jejich vznik 
vědět o významu vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení 
života na Zemi 
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příklady rekultivace 
Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi – vznik života, 
vývoj organismů a jejich přizpůsobování prostředí 
Podnebí a počasí ve vztahu k životu organismů 
 
ZÁKLADY EKOLOGIE (6. - 9. ročník) 
Organismy a prostředí  -  vzájemné vztahy mezi organismy, 
mezi organismy a prostředím, populace, společenstva, 
přirozené a umělé ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha 
v ekosystému 
 
 
 
 
 
OCHRANA PŘÍRODA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
(6. - 9. ročník) 
Praktické metody poznávání přírody 
Exkurze 

 
 
 
 
 
uvést příklady výskytu organismů v určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi  
rozlišit populace, společenstva, ekosystémy a objasnit 
základní princip některého ekosystému 
vysvětlit podstatu jednoduchých potravních řetězců v 
různých ekosystémech 
popsat změny v přírodě vyvolané člověkem a objasnit jejich 
důsledky 
poznat kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí 
 
využívat metody poznávání přírody osvojované v 
přírodopisu 
dodržovat základní pravidla bezpečného chování při 
poznávání přírody 
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Zeměpis 
 

učivo výstupy 

6. třída 

 
Základní geografické a topografické pojmy 
Glóbus 
Topografické pomůcky 
Mapy, druhy map, symboly na mapách, legendy 
Orientace map, světové strany 
Praktická cvičení s mapou a topografickými pomůckami 
 
Země jako vesmírné těleso a její postavení ve sluneční 
soustavě 
Tvary a pohyby země, střídání dne a noci, ročních období 
Časová pásma 
Horotvorné procesy, pohyby litosférických desek, sopečná 
činnost 
Přírodní krajiny a podnebné pásy Země 
 
Domov 
Struktura průmyslu, zemědělství, dopravy 
Struktura státu, regionální členění 
Ekologie a environmentální vztah k prostředí 
 

 
Rozumí základním geografickým pojmům 
Rozpoznává topografické a kartografické značky 
Získává osobní představu o světě, který nás obklopuje, co 
mu prospívá a co mu škodí 
Objasní důsledky pohybů Země 
Ví o působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a 
jejich vlivu na přírodu a lidskou společnost 
Ví o působení přírodních sil na utváření zemského povrchu 

7. třída 

 
Světadíly, oceány, makroregiony světa 
Afrika 
Americké regiony 
Austrálie a Oceánie 
Regiony Asie 
Oceány 
Polární oblasti 

 

 
Vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány 
Rozlišuje zásadní přírodní a společenské znaky světových 
regionů 
Charakterizuje polohu, přírodním kulturní a společenské 
rozdíly jednotlivých makroregionů 
Chápe politické a hospodářské rozdíly jednotlivých států 
Ví, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí a rozmístěním 
lidských sídel 
Vyhledá na mapách za pomoci rejstříků jednotlivé státy ve 
světových regionech 
Určí polohu světových oceánů a moří 
 

8. třída 

 
Evropa 
Evropská historie 
Podnebí, podnebné pásy, klimatické podmínky, přírodní 
krajiny 
Základní geografie Evropy, oceány, moře, ostrovy, 
poloostrovy, horopisné celky, vodstvo 
Regiony Evropy 
Evropská integrace, EU 
 
ČR 
Zeměpisná poloha, členitost, horopisné celky, vodstvo 
Obyvatelstvo 
Hospodářství 
 Průmysl 
 Zemědělství 
 Služby 
 Doprava 
Politické rozdělení 
Politické postavení ČR v Evropě, spolupráce s okolními státy 
Regiony ČR, krajské členění, samospráva, místní regiony 
 

Orientuje se v přírodních podmínkách jednotlivých 
evropských regionů 
Určí přírodní krajiny Evropy podle základních znaků 
Ve spolupráci s mapou nalezne jednotlivé regiony Evropy 
Vyhledá na mapách v atlase za pomoci rejstříku jednotlivé 
státy Evropy 
Pojmenuje základní horopisné celky a vodní toky Evropy 
Určí jednotlivá evropská moře 
 
Určí zeměpisnou polohu ČR a jejích sousedních států 
Zná přírodní podmínky ČR, popíše povrch a jeho členitost 
Uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva 
Vymezuje území regionu podle místa svého bydliště nebo 
školy 
Charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní poměry 
místního regionu 
Vyhledá na mapách jednotlivé kraje ČR a charakterizuje 
hospodářské poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní 
zajímavosti 

 

9. třída 
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Obyvatelstvo světa 
Struktura a rozložení světové populace, její růst a pohyb 
národů, jazykových skupin a náboženství 
Globalizační společenské, politické a hospodářské procesy, 
aktuální společenské, sídelní, politické a hospodářské 
poměry současného světa 
 
Světové hospodářství 
 Odvětvová struktura 
 Ukazatele hospodářského rozvoje a životní úrovně 
 Hlavní světové surovinové a energetické zdroje 
 
Politická situace v jednotlivých regionech a státech světa 
 Politická, bezpečnostní a hospodářská uskupení 
států 
 
Environmentální a ekologické vztahy 
 Principy a zásady ochrany přírody a životního 
prostředí 
 Chráněná území přírody 
 Globální ekologické a environmentální problémy 
lidstva 

 

Ví, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí a rozmístěním 
lidských sídel 
Rozlišuje jednotlivé odvětví světového hospodářství 
Vyhledává na mapách nejznámější oblasti cestovního ruchu 
a rekreace 
Umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části 
krajinné sféry, rozlišit na konkrétních příkladech specifické 
znaky a funkce krajin 
Zná příklady přírodních a kulturních krajinných složek 
Uvádí na vybraných příkladech důsledky a rizika přírodních 
a společenských vlivů na životní prostředí 
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Dějepis 
 

učivo výstupy 

6. třída 

 
Počátky lidské společnosti 
Historické prameny 
Doba prehistorická a historická 
Získávání informací o dějinách 
Pravěk, život v pravěku 
 
Starověké civilizace 
 Nejstarší civilizace 
 Egypt 
 Řecko 
 Řím 
Zvláštnosti hospodářského, kulturního, společenského, 
náboženského a politického vývoje jednotlivých kultur 
Přínos pro rozvoj světové kultury 
Vznik písma 
Významné osobnosti 
Historické památky 
 

 
Má představu o rozdílných způsobech života lidí v pravěku a 
současnosti 
Umí podle obrázku popsat pravěká zvířata, způsob jejich 
lovu, zbraně, předměty denní potřeby lidí a kultovní 
předměty 
Pochopí význam dějin jako sdělení minulosti 
Popíše způsob života v době nejstarších civilizací 
Zná souvislosti mezi přírodními podmínkami a vývojem 
starověkých států 
Dokáže zařadit významné osobnosti do jednotlivých epoch 
a státních útvarů 
 

7. třída 

 
Křesťanství 
Byzantská říše 
Rozpad Římské říše 
Islám 
Evropa ovládaná barbarskými kmeny 
Stěhování národů 
Slované 
Sámova říše 
Počátky českého státu 
Cyril a Metoděj 
Románská kultura 
 
Přemyslovci a Lucemburkové 
  Vznik středověkých měst 
 Poslední Přemyslovci 
 Karel IV. 
 Gotika 
 
Husitství 
 Příčiny a vznik 
 Významné osobnosti 
 Jiří z Poděbrad 
 
Jagellonci 
 

 
Je seznámen s událostmi konce antické kultury 
Chápe podmínky vzniku křesťanství, ví o rozdílech mezi 
křesťanstvím a islámem 
Ví základní údaje o příchodu Slovanů na naše území a jejich 
asimilaci s původním obyvatelstvem 
Má vědomost o prvních státních útvarech na našem území 
Má základní poznatky z období počátku českého státu 
Zná úlohu a postavení církve ve středověké společnosti 
Je seznámen s obdobím rozkvětu českého státu za doby 
Přemyslovců a Lucemburků 
Charakterizuje příčiny, průběh a důsledky husitského hnutí 
Ví o základních charakteristikách doby jagellovců 
Rozpozná jednotlivé prvky stylů románské kultury a gotiky 
 

8. třída 

 
Objevné cesty – začátek Novověku 
Kryštof Kolumbus a následovníci 
Humanismus, knihtisk 
 
Čechy za vlády Habsburků 
 Rudolf II. a jeho doba 
 Renesance 
 Bitva na Bílé hoře a její následky 
 Život v době pobělohorské 
 Jan Ámos Komenský 
 
Baroko 

 
Ví o důsledcích objevných cest a poznávání nových civilizací 
Zná rozdíly způsobu života společnosti v jednotlivých 
historických etapách 
Má základní přehled o historických událostech v naší zemi a 
v Evropě 
Je seznámen s významnými osobnostmi našich dějin 
Zná elementární rozdíly mezi kulturními slohy renesance a 
baroka 
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Osvícenství 
 Osvícenecká absolutismus v Evropě 
 Marie Terezie a Josef II. 
 Hospodářský a kulturní rozvoj, sociální problémy 
 
Velká Francouzská revoluce 
 
Boj USA za nezávislost 
 
Napoleonská epopej 
 
Národní obrození 
 Utváření novodobého českého národa 
 František Palacký a další osobnosti 
 Rok 1848 v Evropě a Rakousku 
 Kultura poloviny 19. století 
 

9. třída 

 
2. polovina 19. století 
R-U vyrovnání 
Situace v Evropě po sjednocení Itálie a Německa 
Kultura přelomu 19. a 20. století, secese 
Situace před 1. svět. válkou 
1. světová válka 
Vznik ČSR, TGM 
1. republika, hospodářská krize, 30. léta v ČSR a v Evropě 
Vznik fašismu 
Mnichovská zrada, prezident Beneš 
 
2. světová válka 
Protektorát, Slovenský štát, průběh a důsledky války u nás a 
ve světě 
Zahraniční odboj 
Holocaust 
 
Poválečný vývoj 
Železná opona, bipolární svět 
Únor 1948 
50. léta v ČSR a ve světě 
60. léta v ČSSR a ve světě 
70. – 80. léta v ČSSR a ve světě 
 
Rok 1989 
Vznik ČR, vstup do NATO, vstup do EU 
 

 
Má povědomí o situaci ve 2. polovině 19. století v R-U a 
v Evropě 
Je seznámen s příčinami a politickými, sociálními a 
kulturními důsledky I. Svět. války 
Má základní poznatky o vzniku samostatného 
Československa 
Zná průběh a výsledek 2. světové války 
Charakterizuje nový politický vývoj v Evropě po II. Svět. 
válce 
Je obeznámen s aspekty vývoje světa a naší společnosti 
v období čtyřiceti let po II. Svět. válce 
Chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství demokracie 
v naší vlasti 
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Příloha B 

Školní vzdělávací program 
školní družiny ZŠ Markvartice 
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Identifikační údaje 

 
Ředitel školy: Mgr. Miroslav Kroupa  
Vychovatelky: Martina Ťukálková, Jindra Křovinová 
ŠVP pro školní rok: bez omezení  

 

Charakteristika, umístění, vybavení ŠD  

Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v budově 1. stupně v půdní vestavbě. Využívá 
pro svou činnost hernu, počítačovou učebnu v hlavní budově, cvičnou kuchyňku a tělocvičnu. 
Nejsou zcela dořešeny šatny, děti odkládají své svršky na chodbu (věšáky na zdi, botníky). 
Stravování dětí probíhá ve školní jídelně. Pitný režim zajišťují vychovatelky ve spolupráci se školní 
kuchyní. Materiální podmínky jsou velmi dobré. 

 

Personální podmínky  

Zájmové vzdělávání je řízeno vychovatelkami, které mají pedagogické vzdělání a praxi.  
 

Charakteristika dětí  

Program ŠD je koncipován pro maximálně 40 dětí, které bydlí v okolních obcích i v Markvarticích. 
Vzděláváme děti ve věku od 6 – 10 let, 1. – 5. ročník. ŠD mohou navštěvovat i starší, nezapsané děti, 
které přijely dřív do školy (ranní družina) nebo čekají po vyučování na autobus (odpolední 
družina).  

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty  

Pravidelně se podílíme na akcích organizovaných školou: Den otevřených dveří, akademie, vánoční 
a velikonoční jarmark - kulturní vystoupení, pásma, výrobky. Sdružení rodičů nám finančně 
pomáhá zajistit výlety a jiné akce. Rodiče ušijí nebo zakoupí kostýmy na vystoupení, karneval, 
pomáhají při sběru přírodnin. V dalších letech budeme spolupráci prohlubovat a rozšiřovat.  

 

Cíle ŠVP školní družiny  

- Rozvoj osobnosti člověka.  
- Získání všeobecného přehledu (v návaznosti na učivo I. stupně).  
- Pochopení a uplatňování zásad demokracie - ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (každý má svá 

práva, ale i povinnosti).  
- Utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, kulturní a náboženské 

skupině.  
- Pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů.  
- Získání a uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochrana.  
- Dodržování bezpečnosti a ochrana zdraví.  
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Klíčové kompetence 

Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají 
v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového 
vzdělávání. 
 

1. Kompetence k učení 
Učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává 
do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení.  
 
2. Kompetence k řešení problému 
Všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, matematické, 
empirické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli. Započaté činnosti 
dokončuje.  
 
3. Komunikativní kompetence 
Ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi vhodně formulovanými větami, 
komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, kultivovaně.  
 
4. Sociální a interpersonální kompetence 
Samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese 
důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, 
agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit-přijmout kompromis, 
respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.  
 
5. Činnostní a občanské kompetence 
Učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně 
přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně 
s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí(přírodní i společenské), dbá na své osobní zdraví 
i druhých.  
 
6. Kompetence k trávení volného času 
Orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti 
dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních 
činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času.  
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Vzdělávací a výchovné oblasti 

 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT  
 
 
1. Místo, kde žijeme  
Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy,  družiny, určení významných objektů, jejich 
návštěvy (knihovna, obecní úřad, požární zbrojnice, orientace v prostoru a čase, odhadnout 
vzdálenost v čase, kopec, serpentina,  vrchol, úpatí), beseda o našem městě - historie. 
Bezpečnost na cestě do školy, vycházkách, dopravní výchova. 
 
(Kompetence činnostní a občanské) 
 
 
2. Lidé kolem nás  
Osvojení zásad vhodného a společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta, 
komunikace slovní i mimo slovní, dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně, zařazení 
prvků mediální výchovy (co děti shlédly, slyšely, práce s internetem-vyhledávání informací). 
 
(Kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální)  
 
 
3. Lidé a čas  
Budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, umět využít správně 
a účelně svůj volný čas (základy pro využívání smysluplných volnočasových aktivit). 
 
(Kompetence k trávení volného času) 
 
 
4. Rozmanitosti přírody  
Vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, určování, využití encyklopedií, následné 
výtvarné zpracování, péče o pokojové rostliny, ekologická výchova – ochrana přírody. 
 
(Kompetence k učení) 
 
 
5. Člověk a jeho zdraví  
Poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena 
a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, umět ošetřit drobná poranění. Besedy na toto 
téma, v rámci prevence plavání, nové pohybové hry v místnosti, tělocvičně, terénu, relaxační 
cvičení, dodržování pitného režimu. 
 
(Kompetence komunikativní, sociální a interpersonální, občanské) 
 

 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE  
 
 
1. Základy práce s počítačem  
(využití základních funkcí, dodržení základních pravidel bezpečné práce s hardwarem 
i softwarem, ochrana dat před poškozením, ztrátou, zneužitím)  
 
 
2. Vyhledávání informací a komunikace  
(komunikace s internetem)  
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3.Zpracování a využití informací  
(práce s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru)  
Informační gramotnost již u dětí od 6 let. 
 

 
 

UMĚNÍ A KULTURA  
 
 
1. Výtvarná výchova  
Vytvářet a zafixovat u dětí v průběhu několikaleté docházky do ŠD kulturu chování, stolování, 
oblékání, cestování.  Osvojení estetiky - krásna, vnímání světa a okolí tvořivě, citlivě. Umění 
se vyjádřit neverbálně pomocí linie, tvaru, barvy, gesta, mimiky.  
Umění se vyjádřit jazykem – DRAMATICKÁ VÝCHOVA, obohacení emocionálního života.  
 
(Kompetence komunikativní)  
 
Použití nekonvenčních výtvarných technik, výstavy, módní přehlídky, nácvik kulturního pásma, 
dramatizace různých situací, návštěvy kina, divadla. 
 

 
 

Plán zájmového vzdělávání a činností 

Viz samostatná příloha, uložená u ředitele školy a u vychovatelek ŠD. 

 
 


