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Školní vzdělávací program                       

pro základní vzdělávání 

 

 

Motto: „ Z naší školy odchází jedinec, který se umí postarat sám o sebe i o své 

nejbližší. Umí být s ostatními i sám, umí žít, smát se, mít rád, chce správně 

jednat a neustále něco nového poznávat.“ 

 

 

1. Identifikační údaje 

 
Název školy:  Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, 

     okres Prachatice 

 

Adresa školy:  1. máje 268, 385 01 Vimperk 

 

Ředitelka školy:  Mgr. Dagmar Rückerová 

Telefon   388 41 20 17;  388 41 19 99  

Fax:    388 41 20 17 

E-mail:   zstgm@centrum.cz     

Web:    www.zstgmvimperk.cz 

 

Koordinátor ŠVP:  Mgr. Dana Toušlová 

Telefon:   388 41 20 17;  388 41 19 98 

 

IZO:    047 259 132 

REDIZO:   600 062 988 

IČO:    47 259 132 

 

Zřizovatel:   Město Vimperk 

    Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 

 

Starosta:   Ing. Bohumil Petrášek 

Telefon:   388 402 212; 388 414 510 

 

 

ŠVP byl schválen Školskou radou 30. 8. 2013 

 

Platnost dokumentu od 1. 9. 2013 

 

 

 

Podpis ředitelky školy:                                                 Razítko školy: 

http://www.zstgmvimperk.cz/
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2. Charakteristika školy 

 
Historie školy 

 
 

     Soutěž na výstavbu české školy ve Vimperku, v současnosti hlavní budova ZŠ TGM, byla 

vypsána 8. října 1927. Stavba podle plánů architekta Rudolfa Stockara byla zadána Ing. 

Jaroslavu Rysovi. Částečná kolaudace proběhla 27. února 1930, slavnostní předání školy 

veřejnosti se konalo 23. a 24. srpna 1930. Na žádost místního školního výboru a učitelského 

sboru dostala škola název Masarykova česká obecná a měšťanská škola.  V průběhu dalších 

let v souvislosti s politickým děním tento název školy vymizel, jméno prvního českého 

prezidenta se do čestného názvu školy navrátilo po roce 1989. Z těchto důvodů je i v  

následujícím historickém přehledu uváděna Masarykova škola s označením ulice, budova  1. 

máje, tedy tak, jak se o ní dočteme ve školních kronikách. 

 

     Druhá budova školy v parku z přelomu 19. a 20. století byla původně vystavěna jako 

německá dívčí škola. Cílem Odboru školství, kultury a cestovního ruchu  i vedení školy 

samotné je v dalších letech zařadit tento objekt do chráněných památek města Vimperk. 

  

     Na počátku 2. sv. války, v říjnu 1939, bylo zařízení Masarykovy školy přestěhováno do 

Čkyně a budovy školy převzalo vojsko. Po osvobození Československa byla v prostorách 

umístěna americká armáda, která budovu opustila v červnu 1945. Ve školním roce 1946/47 

byla škola vybavena zařízení do školní kuchyně a žáci se začali společně stravovat. 

     V poválečném období stoupl počet žáků obecné i měšťanské školy, vzrostl i počet 

vyučujících s požadovanou aprobací, vznikl jednoletý učební kurz, který kromě základních 

předmětů nabízel i výuku psaní na stroji a těsnopis. 

 

     Od 1. září 1948 se měšťanská škola přeměňuje na školu II. stupně – střední, k další 

reorganizaci došlo v roce 1951, kdy dosavadní národní škola nesla označení I. jednotná 

devítiletá škola, škola II. stupně – střední byla organizována jako II. jednotná devítiletá škola. 

Ve školním roce 1953/54 splynuly obě školy ve školu jedinou a zároveň byla zřízena 

jedenáctiletá střední škola pod jednotným vedením. 

     Po ustanovení povinné devítileté školní docházky v roce 1961 je škola rozdělena na          

I. stupeň (1. – 5. postupný ročník v budově v parku), II. stupeň (6. – 9. ročník v budově 1. 

máje) a III. stupeň jedenáctiletých, později dvanáctiletých středních škol. III. stupeň se poté 

odděluje, tvoří střední všeobecně vzdělávací školu, která přechází od 1. ledna 1966 pod přímé 

řízení krajského národního výboru. V 60. letech navštěvuje vimperskou školu velký počet 

žáků, např. ve školním roce 1964/65 je jich evidováno celkem 938. Z důvodu nedostatku 

prostoru jsou pro výuku přebudovány kabinety, sborovna a v některých třídách na 1. stupni je 

zavedeno střídavé vyučování. Ve Vimperku se začíná uvažovat o výstavbě další školy. 

     Ve školním roce 1970/71 přechází SVVŠ a nově vzniklé gymnázium pod správu Střední 

ekonomické školy Vimperk. Z důvodu nedostatku místa v budově SEŠ zůstávají i nadále 1. a 

2. ročník gymnázia v budově 1. máje. 

 

     V roce 1971 byla ustanovena funkce výchovného poradce, ve školním roce 1972/73 byla 

otevřena první sportovní třída se zaměřením na běh na lyžích. 70. léta jsou ve školství 

poznamenána normalizačním procesem, jímž KSČ upevňovala svou pozici. Do vyučovacího 

procesu vstupuje ideovost a stranickost, na škole vzniká nové místo placené skupinové 

vedoucí pionýrské organizace. 
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     Ve školním roce 1976/77 byla provedena rekonstrukce elektroinstalace v budově 1. stupně 

a přístavba stávající školní jídelny a kuchyně, v budově 1. máje byly vybudovány centrální 

šatny. V letech 1978 a 1979 byla opravena fasáda a střecha budovy 2. stupně, pro potřeby 

školní družiny a sportovních tříd získala škola budovu čp. 182 (tzv. „rákosárna“). Na škole 

v tomto období pracovaly dva pěvecké sbory a divadelní soubor Boubíňáček. 

 

     V 80. letech byl na škole zaveden ve spolupráci se všemi zájmovými společenskými 

organizacemi ve městě tzv. celodenní výchovný systém. 

 

     V 90. letech byla zrekonstruovaná v budově 2. stupně vnitřní zdravotní instalace, obě 

budovy školy byly plynofikovány, vybudována byla i první počítačová učebna s 10 

žákovskými stanicemi, rekonstrukce podlahy tělocvičny se uskutečnila v budově školy  

v parku. V roce 1991/92 byl na škole otevřen 9. ročník pro ty žáky Vimperska, kteří neopustili 

základní školu, 9. ročník byl povinně zaveden od školního roku 1996/97. Nepovinný předmět 

náboženství se začal vyučovat ve školním roce 1994/95.  

 

     1. srpna 1995 byl škole udělen na žádost představitelů města Vimperk, pedagogů a 

vimperské veřejnosti čestný název Základní škola T. G. Masaryka. Slavnostní odhalení nápisu 

na budově školy se konalo 30. října 1995. 

 

     ZŠ TGM spolupracovala v letech 1993 – 2000 s partnerskou školou ve Spiegelau. Pro větší 

informovanost veřejnosti i žáků  vznikl časopis Kolem školy – KOŠ, který je dodnes vydáván 

jako občasník 2 – 3 x ročně. V 90. letech vznikla také tradice pořádání vánočních školních 

slavností,  jež navázala na program pěveckého sboru s názvem  Vánoční  zpívání  z  konce  

80. let.  Pěvecký  soubor se v roce 1992  přeměnil na hudebně dramatický soubor Dorota.    

90. léta dala vznik také pořádání školních slavností u příležitosti ukončení školního roku. 

Tradičně se na této akci oceňují  reprezentanti a premianti školy, se školní docházkou se loučí 

žáci 9. tříd. 

 

     Ve školní jídelně se v 90. letech začali stravovat také „cizí“ strávníci, zajišťuje se prodej 

svačin a nápojů, škola začala pronajímat tělocvičnu a další prostory zájmovým organizacím. 

 

     Od roku 2000 do současnosti byly provedeny další rekonstrukce. Byla vyměněna podlaha  

tělocvičny hlavní budovy ZŠ TGM, z nebytových prostor vznikl byt pro zaměstnance školy, 

prostor školní kuchyně byl rozšířen o mycí výklenek, ve školní jídelně byl změněn systém 

vydávání obědů. Část půdního prostoru v 1. a 2. patře byl přebudován na počítačové učebny, 

půdní vestavba posloužila i pro vznik cvičné kuchyně pro žáky. Prostor bývalé kuchyňky byl 

využit pro vybudování prostornějších šaten. Bývalá uhelna byla zrekonstruována pro potřeby 

žáků sportovních tříd. V roce 2003 a 2007 byla kompletně zrekonstruována elektroinstalace 

v hlavní budově ZŠ TGM, opravena podlaha a vyměněno obložení v tělocvičně. 

     Budově školy v parku byly odstraněny nevyhovující kabinety z prostoru hlavního 

schodiště. Prostor byl osazen novým odpovídajícím zábradlím a uveden tak do původního 

architektonického stavu. Kabinety byly vybudovány na místě bývalé uhelny. Do školy byl 

převeden nový vodovodní řád v rámci  oprav v parkové zóně, vyřešena byla i venkovní 

kanalizace. Ve školním roce 2001/2002 byla na objektu školy vyměněna střešní krytina.      
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Velikost školy 

 
       ZŠ  TGM  Vimperk  je  úplná  základní  škola s 9  postupnými ročníky.  Na 1. stupni     

(1. – 5. ročník) se žáci vyučují ve dvou paralelních třídách, přičemž žáci 1. – 4. třídy sídlí 

v budově Pražská 167, na 2. stupni (6. – 9. ročník) je zpravidla po dvou paralelních třídách.  

Třídy 5. – 9. ročníku  se vyučují v hlavní budově  školy. K 30. 9. 2006 bylo ve škole 

evidováno 398 žáků. 

     Jedním z hlavních zaměření školy je vzdělávání žáků ve třídách s rozšířenou výukou 

tělesné výchovy se zaměřením na běžecké lyžování a snowboarding, v případě zájmu je 

sportovní třída otevřena i pro další druhy sportu (hokej, gymnastika, fotbal). 

     ZŠ TGM je spádovou školou pro okolní málotřídní školy v Borových Ladách, Svaté Maří, 

Horní Vltavici a Strážném. 

     Budova Pražská 167 slouží kromě žáků 1. – 4. tříd i pro činnost školní družiny. Budova 

stojí v klidné části centra města v parkové zóně. Vedle školy je prostorné asfaltové hřiště a 

dětské hřiště s prolézačkami užívané občany města a jejich dětmi. 

     Také hlavní budova školy je obklopena zelení, ve svém areálu má asfaltové hřiště, 

šedesátimetrovou dráhu s doskočištěm pro skok daleký. Ke škole náleží pozemek školní 

zahrady, který ve své spodní části navazuje na prostor parku. 

     Obě budovy školy jsou od sebe vzdáleny 5 minut chůze, autobusové nádraží je vzdáleno 

10 minut chůze parkem mimo frekventované ulice. 

     V blízkosti hlavní budovy školy je Městské kulturní středisko Vimperk, zimní stadion a 

jedna mateřská škola. 
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Vybavení školy 

 

 
Materiální 

 
     Škola je vybavena učebnicemi a učebními pomůckami dle požadavků a potřeb pedagogů a 

žáků, při výuce různých předmětů je možné využívat výukový SW. Pro výuku a další studium 

žáků jsou k dispozici dvě školní knihovny. Učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou 

průběžně doplňovány. 

     Pomůcky na jednotlivé předměty jsou umístěny v kabinetech obou budov. 

 

 

Prostorové 
 

     Škola má k dispozici dvě budovy, školní zahradu, dvě asfaltová hřiště a část objektu       

čp. 182, dále parkoviště u obou budov sloužící zaměstnancům školy, popř. rodičům, kteří 

vyzvedávají své děti. 

      Budova Masarykovy školy v ulici 1. máje 268 slouží 2. stupni a 5. ročníku 1. stupně. 

V této budově sídlí vedení školy, je zde také školní jídelna a kuchyně. Dále se v této budově 

nachází tělocvična, odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy, 

dílny, cvičná kuchyňka a učebna výpočetní techniky. Nachází se zde také školní knihovna, 

místnost pro školního psychologa, učebna sloužící výuce cizích jazyků a kabinety 

jednotlivých odborných předmětů. V přízemí jsou vybudovány šatny pro jednotlivé třídy, 

kabinet souboru mažoretek, k dispozici je volná místnost pro jednání s rodiči, popř. pro 

vyšetření dětí pracovníky PPP. V suterénu je kotelna, sklad sportovních tříd a sklepní 

prostory. 

 

     Škola má svou vlastní kuchyň s kapacitou 700 obědů denně a prostornou školní jídelnu, ve 

které se stravují žáci i zaměstnanci školy, v oddělené části jídelny i „cizí“ strávníci. Pro žáky 

1. stupně je u jídelny vybudováno sociální zázemí a šatny. 

 

     Ve stejném podlaží jako jídelna se nachází nově zrekonstruovaná tělocvična se šatnami a 

sociálním zázemím včetně sprch a kabinet na náčiní a pomůcky pro různé druhy sportů. Žáci 

školy se dostávají do tělocvičny schodištěm z hlavní budovy, veřejnost využívá vedlejšího 

vchodu vedoucího do prostoru před tělocvičnou. 

 

     Na jižní straně budovy se nachází prostorné asfaltové hřiště a šedesátimetrová běžecká 

dráha s umělým povrchem a doskočištěm. Na hřiště navazuje areál školní zahrady se dvěma 

skleníky, altánem, skladem pro zahradnické potřeby a garáže. Všechny vyjmenované prostory 

slouží i k činnosti školní družiny. Prostor na druhé straně školní budovy je osázen zelení a od 

hlavní ulice ho odděluje plot a řada vzrostlých kaštanů. 

     V těsném sousedství školy je budova čp. 182, jehož samostatnou část má ZŠ TGM 

k dispozici. Celý tento prostor včetně garáží v současné době využívá SKI klub Šumava, 

partnerský oddíl sportovních tříd. 

 

     V budově Pražská 167 jsou umístěny 1. – 4. třídy 1. stupně a 3 oddělení školní družiny. 

V budově je k dispozici menší tělocvična, počítačová učebna, školní knihovna, v suterénu se 

nachází šatny jednotlivých tříd. Areál 1. stupně se nachází v parkové zóně, vjezd k budově 

pro potřeby školy je umožněn dodatkovou tabulkou. S budovou školy sousedí prostorné 

asfaltové hřiště a městské dětské hřiště s prolézačkami, pískovištěm a kolotočem. Od budovy 
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1. stupně k hlavní budově je možné projít spojovacím schodištěm vedoucím mimo 

frekventované ulice kolem školní zahrady. 

 

     Ani jedna školní budova není bezbariérová, integrovat vozíčkáře je možné jen za 

předpokladu zajištění asistenta a pořízení potřebného technického zařízení (výtah, schodolez),  

 

 

Technické 
      

     Jednou z priorit školy je výuka žáků ve sportovních třídách a zájmová volnočasová aktivita 

žáků. Z těchto důvodů vychází i snaha vybavit školu potřebným zázemím a pomůckami – 

vybavení kabinetu TV, rekonstrukce tělocvičny, vybudování dráhy s umělým povrchem, sklad 

sportovních tříd, zabudované skříňky pro jednotlivé žáky ve třídách, vybavení tělocvičen 

sportovními potřebami pro různé druhy sportů, bezplatný pronájem tělocvičny pro partnerské 

sportovní kluby. 

     Škola též poskytuje zázemí pro činnost souboru mažoretek, dramatického souboru a 

pěveckých sborů. 

     Důležitou součástí technického vybavení současné školy je vybavení výpočetní technikou. 

Využití informačních a komunikačních technologií při výuce i v běžném chodu školy je 

významnou součástí programu školy. Pro výuku ICT a dalších předmětů jsou určeny 2 učebny 

výpočetní techniky. Žáci školy mohou informačních technologií využít i mimo vyučování ve 

stanovených časech, stejně tak zájmové útvary. Učitelé mají k dispozici kromě počítačů 

v učebnách ICT také počítače ve sborovnách a kabinetech. Většina učitelů byla vybavena 

z projektu EU svým notebookem, který využívá při výuce. Škola má dvě multimediální 

učebny, ve kterých je k dispozici interaktivní tabule – jedna pro 1. stupeň a jedna pro 2. 

stupeň. 

     Počítače v hlavní budově jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé 

přístup na internet. Ve sborovnách a v zasedací místnosti jsou umístěny kopírky, které mohou 

využívat pedagogové, popř. žáci školy. Pro potřeby výuky i činnosti zájmových útvarů je 

možné využít notebook a dataprojektor. 

     Škola disponuje po stránce technické vybavenou učebnou dílen, strojovnou pro přípravu 

materiálů na výuku a nově vybudovanou cvičnou kuchyní v půdní vestavbě. 

     Školní kuchyně je vybavena odpovídajícími elektrospotřebiči, konvektomatem a kvalitní 

myčkou nádobí včetně mytí stravovacích táců, školní jídelna je vybavena vhodným nábytkem 

a „pojezdovou dráhou“ sloužící strávníkům při vydávání obědů. 

     Každá budova školy má svou vlastní kotelnu s nízkotlakými kotly, vlastní plynové 

vytápění mají i tři byty v budovách školy, které k bydlení využívají převážně zaměstnanci 

školy. 

 

 

Hygienické 
 

     Budova školy 1. máje je po celkové rekonstrukci elektroinstalace, takže ve všech 

prostorách byla instalována odpovídající osvětlující tělesa. Cílem do dalších let je provést 

takovouto rekonstrukci i v budově Pražská 167. 

     Školní kuchyně má vybudovány odpovídající prostory pro přípravu a vaření pokrmů 

(prostor pro přípravu zeleniny, zpracování masa, vytloukání vajec atd.), kuchyně je vybavena 

potřebnými chladícími boxy, vitrínami a pultem na udržení potřebné teploty jídel. 

Samozřejmostí je sociální zázemí se sprchou pro pracovnice školní jídelny. 
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     K dodržování pitného režimu žáků slouží nápojový automat a prodej nápojů a svačin ve 

školní jídelně. 

     K relaxaci žáků 1. stupně po vyučování slouží činnost ve školní družině v prostorách hřiště 

a školní zahrady včetně dětského hřiště, o velké přestávce a polední přestávce je k dispozici 

školní hřiště. K relaxaci dětí na 1. stupni slouží i koberce v jednotlivých třídách.  

     Součástí vybavení tělocvičny v hlavní budově je samostatné sociální zařízení se sprchou a 

hygienickými kabinkami. 
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Charakteristika pedagogického sboru 

 
     Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy a přibližně 30 pedagogů 

včetně výchovné poradkyně, ICT koordinátora, koordinátora prevence rizikového chování a 4 

vychovatelky školní družiny. Smíšený sbor s převahou žen je pestrý, tvoří ho od mladých 

pedagogů po zkušené učitele všechny věkové kategorie. 

     Z hlediska dalšího vzdělávání je kladen důraz na péči o žáky s dys poruchami, téměř 

všechny vyučující na 1. stupni se v tomto oboru vzdělávaly, na 2. stupni se této problematice 

věnovali  hlavně učitelé jazyků. 

     Dalším okruhem vzdělávání učitelů z důvodu zaměření školy je sportovní a tělesná 

výchova, vzdělávání v oblasti cizích jazyků, mimoškolní zájmová činnost, osobnostní a 

sociální výchova, dramatická výchova a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační 

technikou. V uplynulých letech prošlo úrovní Z programu SIPVZ ve školení práce na počítači 

90% pedagogů, přibližně 30% pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul 30%, 15% i 

s volitelnými moduly). 

     Cílem DVPP je vzdělávání v oblasti psychologie (spolupráce s rodiči, práce s žákovským 

kolektivem), pedagogiky a moderních metod v didaktice předmětů. 

 

 

 

Charakteristika žáků 
 

 

     V ZŠ TGM Vimperk se vzdělávají dvě třetiny žáků z Vimperka, jedna třetina ze 

spádových škol Svatá Maří, Borová Lada, Strážné, Horní Vltavice, do sportovních tříd 

nastupují žáci se zájmem o sport i z míst, která mají vlastní školu. Do školy přicházejí z jiné 

spádové oblasti i ti, které zaujala nabídka mimoškolní zájmové činnosti a společenská a 

kulturní aktivita školy. 

 

     V posledních letech se ve škole vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. 

 

     Pracovníci školy mají též dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se specifickými 

poruchami učení i s žáky nadanými. Každý integrovaný žák má na základě doporučení 

pedagogicko-psychologické poradny vypracovaný vlastní individuální vzdělávací plán, který 

je probírán s rodiči a konzultován s odborníky. Tento plán je podle potřeb aktualizován. 

 

     Žáci se sportovním zaměřením jsou vedeni k pravidelné sportovní činnosti ve spolupráci 

s partnerskými sportovními kluby. 
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Školní projekty 

 

 
Škola nanečisto 

 

     Tento projekt je určen budoucím žákům 1. ročníků, kteří v současné době navštěvují obě 

mateřské školy ve Vimperku a chystají se k zápisu do naší školy. Jeho cílem je připravit děti 

na vstup do školy, seznámit je s novým prostředím, novými lidmi, kamarády a zbavit je obav 

z neznámého. 

     Do projektu jsou zapojeny všechny vyučující 1. stupně, za celý průběh zodpovídá garant 

projektu. Rodiče dětí jsou s touto akcí seznámeni na třídních schůzkách v mateřských školách, 

informace jsou uvedeny na www stránkách školy a v místním tisku. 

    Projekt se zahajuje v prosinci návštěvou budoucích prvňáčků  většinou v 1. třídách, 

pokračuje v lednu přípravou na zápis do 1. třídy. Další čtyři setkání ve skupinách zhruba 10 

dětí jsou tematicky zaměřena (rodina, pohádky, jaro,…). Poslední slavnostní setkání se koná 

za účasti rodičů, budoucím prvňáčkům je předvedena ukázka některé zájmové činnosti školy 

(dramatický soubor s pohádkou, pěvecký sbor školní družiny), děti zároveň převezmou 

potvrzení o účasti na projektu a sladkou odměnu. 

 

 

Zvládnu to 

 
     Tento projekt absolvují žáci 9. ročníku, kteří se chystají na přijímací zkoušky na střední 

školy. Projekt probíhá od října do dubna a má dvě součásti. Žáci se podle svých vlastních 

zájmů a potřeb připravují na zkoušky z jednotlivých předmětů jednou týdně v odpoledních 

hodinách. Druhá část projektu představuje několikadenní soustředění mimo objekt školy. Žáci 

jsou rozděleni do tří skupin podle toho, jaké přijímací zkoušky  je čekají. Zabývají se 

matematikou, českým jazykem a testy všeobecného rozhledu. V případě potřeby a zájmu se 

připravují na talentové zkoušky z výtvarné, hudební nebo tělesné výchovy. 

 

 

Naše město 
 

     Projekt probíhá v jarních měsících a je určen žákům 6. ročníku, z nichž někteří přicházejí 

do Vimperka z okolních škol a město znají po této stránce velmi málo. Žáci se seznamují 

s činností Městského úřadu Vimperk, setkají se se starostkou nebo místostarostou města, 

navštíví některé odbory MěÚ, prohlédnou si zasedací místnost a informační středisko. 

     V průběhu projektu poznají i některé významné kulturní památky města a prohlédnou si 

muzeum. 

     Své poznatky zpracovávají v dalších hodinách občanské výchovy. 

 

 

Den Země 
 

     Již několik let probíhá tento jednodenní projekt v 2. polovině dubna (Den Země je 

vyhlášen 24. 4.) a zapojují se do něho všichni žáci školy. V průběhu vyučovacího dne se na 

jednotlivých stanovištích seznamují s rostlinnými kulturami, besedují o nutnosti ochrany 

přírody i celé planety a aktivně se zapojují do úklidu v okolí školy, v parku či na naučných 

stezkách v blízkosti Vimperka. Seznamují se s různými ekologickými technologiemi, pracují 

na školním pozemku. 
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Ochrana člověka za mimořádných situací 
 

     V rámci tohoto projektu jsou žáci vedeni k tomu, aby dokázali pomoci sami sobě i jiným 

v případě mimořádné životní situace, jakou je např. ohrožení života při nehodě, požáru atd. 

     Jednotlivá stanoviště jsou připravena tak, aby žáky seznámila s případným nebezpečím 

požáru, úrazu, výbuchu chemické látky, úniku plynu a dalších a zároveň je poučila, jak si 

v takových případech poradit. 

     Některá stanoviště jsou věnována první pomoci (zástava krvácení, masáž srdce, dýchání 

z plic do plic, balíček první pomoci, vybavení lékárničky atd.), jiná se zabývají nebezpečnými 

chemickými látkami, další prevencí požárů a v případě nutnosti jejich hašení. 

     Na tuto akci jsou pravidelně zváni hasiči a pracovníci rychlé záchranné služby, zapojují se 

do ní jako instruktoři i členové zdravotnického kroužku. 
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Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
 

     O výsledcích vzdělávání a chování žáků jsou rodiče pravidelně informováni 

prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, dnech otevřených dveří, 

popřípadě osobně či telefonicky podle potřeb a přání rodičů, zákonných zástupců. 

     Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Radu rodičů při ZŠ TGM Vimperk, která se 

schází přibližně 6 x za školní rok, pokud to situace nevyžaduje častěji. Vedení školy 

informuje členy rady o své činnosti, o výsledcích vzdělávání, o záměrech a dalším rozvoji 

školy. Rada ze svých prostředků zajišťuje ceny do školních kol soutěží a organizačně se podílí 

na pořádání kulturních a společenských akcí. Ve spolupráci se Sdružením rodičů při ZUŠ 

Vimperk pořádá RR při ZŠ TGM každoročně ples dechovky a mažoretek. 

     Významnou roli ve spolupráci s rodiči má výchovná poradkyně. Organizuje pro rodiče 

vycházejících žáků setkání se zástupci středních škol a odborných učilišť, účastní se zápisu do 

1. ročníku a jedná s rodiči o případném odkladu školní docházky. 

 

     Na základě zákona 561/2004 Sb. zřizuje zřizovatel Školskou radu, ve které školu zastupují 

tři členové pedagogického sboru, tři členové z řad rodičů a tři členové za zřizovatele. 

 

     V oblasti vzdělávání žáků ve sportovních třídách spolupracuje škola s partnerskými 

sportovními kluby. Jedná se o SKI klub Šumava, který pečuje o běžecké lyžování, o mladé 

snowboardisty se stará klub Snowriders, o hokejisty HC Vimperk. Škola poskytuje prostory 

pro tréninkovou činnost, spolupodílí se na organizaci soustředění, zapůjčuje materiál. 

V posledních letech také škola spolupracuje s lyžařskou školou na Kubově Huti, která 

zajišťuje pro žáky 1. stupně lyžařský výcvik. 

 

     V oblasti environmentální výchovy spolupracuje škola se Správou NP a CHKO Šumava a 

s odborem životního prostředí. Všichni žáci školy navštíví v rámci této spolupráce vzdělávací 

středisko Správy NP a CHKO Šumava, které připravuje pro školní mládež zajímavé 

vzdělávací programy. 

 

     V oblasti kultury spolupracuje škola s odborem školství a kultury, s Městským kulturním 

střediskem Vimperk, s muzeem a informačním střediskem, s městskou knihovnou. Úzkou 

spolupráci udržuje škola i se ZUŠ Vimperk. Soubor mažoretek a  dechový orchestr společně 

účinkují při  mnoha kulturních akcích ve městě, v kraji i v zahraničí. ZŠ využívá i nabídky 

výchovných koncertů ZUŠ, pro potřeby dechového orchestru je pronajata učebna školy 

v parku. 

 

     V případě vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a integrovaných žáků se škola 

neobejde bez spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prachatice. 

 

     O dění ve škole dává ZŠ TGM vědět veřejnosti i rodičům ve školním časopise Kolem 

škola (KOŠ), pravidelně ve Vimperských novinách i regionálním tisku Deník Prachaticka.  

Některé školní aktivity byly prezentovány i v celostátním odborném tisku – Učitelské noviny. 

Škola se prezentuje vlastními www stránkami, o své činnosti informuje i prostřednictvím 

místní kabelové televize. 
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Spolupráce školy při pořádání soutěží 
 

 

Sportovní soutěže 

 

     Vzhledem k tomu, že výraznou profilací školy je vzdělávání žáků ve sportovních třídách, 

stává se škola spolupořadatelem a partnerem při pořádání mistrovských závodů a soutěží. 

Jednou z takovýchto soutěží je Mistrovství České republiky v běžeckém lyžování žactva nebo 

dorostu. Akce probíhá ve sportovním areálu na Zadově a organizačně ji zajišťuje SKI klub 

Šumava. 

     Škola se dále podílí na organizaci mistrovských závodů krajského či republikového 

charakteru ve snowboardingu, který zajišťuje sportovní klub Snowriders. 

 

 

Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu 

 

     Vzhledem k široké členské základně souboru mažoretek, dlouholeté existenci souboru 

s dobrou výkonností a vzhledem k vhodnému zázemí pro soutěž se město Vimperk stalo 

hostitelem kvalifikace MČR v mažoretkovém sportu. V organizačním štábu jsou zastoupeni 

převážně zaměstnanci školy, škola poskytuje soutěžícím souborům zázemí i stravování. 
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3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 

 

Zaměření školy 
 

 

     Základní škola T. G. Masaryka má určitá specifika a klade zvláštní důraz na některé oblasti 

výchovy a vzdělávání. Profiluje se především v těchto oblastech: 

 

A) sport – na 2. stupni mají všichni žáci 3 hodiny tělesné výchovy týdně,              

třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy – zaměřené na  

běžecké lyžování a snowboarding, sportovní kroužky pro žáky 1. i 2. stupně 

B) široká nabídka zájmových kroužků a nepovinných předmětů 

s uměleckým zaměřením  
•  mažoretky 

•  dramatická výchova 

•  pěvecké kroužky 

          C) výuka cizích jazyků 
• výuka anglického jazyka od 1. ročníku 

• v 6. a 7. ročníku 4 hodny anglického jazyka 

• od 8. ročníku 3 hodiny německého jazyka 

• jazykové kroužky 

           D) nabídka volitelných předmětů a kroužků zaměřených  

                na práci  s počítačem 
•  informatika ve 4., 5. a 6. ročníku jako povinný předmět 

•  kroužky práce s počítačem 

•  volný přístup žáků na internet v mimovyučovací době 

 

 

 Usilujeme o to, aby žáci získali takové znalosti a dovednosti, které dobře 

uplatní v životě tj. více se zaměříme na praxi a na činnostní učení. 

 Zavádíme do výuky efektivní metody výuky (skupinové a projektové 

vyučování) 

 Vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií 

 Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, preferujeme výuku sportovní 

výchovy, výuku zájmových útvarů, volitelných  a nepovinných předmětů 

 Posilujeme výuku cizích jazyků 

 Provádíme  integraci žáků s SPU do tříd s ostatními dětmi 

 Chceme se zaměřovat i na žáky nadané a vytvořit podmínky pro jejich rozvoj 

 Vedeme žáky k účasti v různých soutěžích, snažíme se o získání úspěchů v 

okresních a dalších kolech soutěží 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20 

Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Cíle základního vzdělávání 

 

Cíl:  

1.Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 

 

 Propojení informací se skutečným životem 

 Dostatek informačních zdrojů 

 Rozvoj metod vedoucích k samostatnému rozhodování 

 Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

 Tvořivost, zodpovědnost 

 Komunikační dovednosti, týmová práce 

 Prezentace vlastní práce 

 Zařazování metod, které podporují zvídavost 

 Využívání kladného hodnocení 

 

2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

 Snaha o nahrazování frontálního vyučování aktivizujícími 

formami práce 

 Žáci jsou vedeni k vyvozování poznatků, objevují vzájemné 

vztahy 

 Uplatňování mezipředmětových vztahů 

 Rozvíjení logického myšlení  

 Řešení problémů- podpora netradičních způsobů řešení 

 

3. Vést žáky ke všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

 Dostatečný prostor pro komunikaci různými formami 

 Dodržování etiky komunikace (umění mluvit, umění naslouchat) 

 Umět vyjádřit svůj názor a umět ho obhájit 

 Umění  diskutovat 

 Umět se domluvit ve skupině 

 

4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých 

 Kooperativní učení, spolupráce při výuce 

 Jasná pravidla pro soužití ve škole – práva, povinnosti 

 Odpovědnost za výsledky společné práce 

 Umět ocenit práci druhých 

 

5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, 

uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

 Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá 

rozhodnutí 

 Dodržování mravních hodnot a slušného chování a jednání 

 Vhodnou formou prosazovat své zájmy 

 Učit se argumentovat, diskutovat 

 Účast zástupců tříd v radě žáků 

6.Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí a k přírodě 

 Učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 
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 Učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke 

kulturním a etickým hodnotám 

 

7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví  

 Čistota prostředí školy 

 Vhodné hygienické zázemí 

 Vhodné prostředí – účelnost, estetičnost, bezpečí – spoluúčast 

na jeho úpravě 

 Organizace denního režimu ve prospěch žáků 

 Zdravý stravovací a pitný režim 

 Prevence šikany a násilí 

 Prevence kouření, alkoholismu, drog 

 Vztahy ve škole – úcta, sounáležitost, uznání 

 Možnost pohybu a pobytu venku o velké přestávce v případě 

příznivého počasí 

 Respektování individuálních rozdílů 

 

8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

 Chápání principů demokracie v osobním životě, ve škole a 

společnosti 

 Otevřenost vůči spolužákům 

 Solidarita s ostatními lidmi 

 Integrace žáků vyžadujících zvláštní péči 

 Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu života 

lidí z jiných kultur, odstraňování projevů rasizmu, netolerance, 

xenofobie 

 Ohleduplnost k ostatním lidem – zvláště starým a nemocným 

 

9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je 

spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a 

profesní orientaci 

 Uplatňování sebehodnocení žáků 

 Poradenská činnost v oblasti profesní orientace 

 Výstupní hodnocení žáků 
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Klíčové kompetence 
 

     Klíčové kompetence pomáhají žákům získávat základy všeobecného vzdělání, tvoří základ 

pro další celoživotní vzdělávání a orientaci v každodenním životě. 

 

Kompetence k učení 

                                  -    umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro     

                                       celoživotní učení  

     Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání 

informací. Žákům umožňujeme realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost. Žáci 

se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Vedeme žáky k sebehodnocení. 

 

Kompetence k řešení problémů 

- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a 

k řešení problémů 

     Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, aby si svá řešení dokázali 

obhájit. Snažíme se využívat netradičních úloh- např. testy Scio, matematický Klokan… 

     Při výuce motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života. Žáci si postupně 

zdokonalují kompetenci práce s informacemi z různých zdrojů – umět je vyhledávat, třídit a 

vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni k používání internetu. K logickému řešení 

problému pomáhá ve výuce také začleňování různých projektů ( dlouhodobé, celoškolní nebo 

v jednotlivých vyučovacích předmětech). 

 

 Kompetence komunikativní 

- vést žáky ke všestranné a účinné komunikaci 

     Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli i ostatními dospělými ve škole 

i mimo školu. Učíme je obhajovat vhodnou formou svůj názor a zároveň poslouchat a 

respektovat názor jiných. Vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci 

se žáky různé věkové úrovně ( projekty, školní slavnosti, školní akce, Rada žáků), ke 

komunikaci s jinými školami ( soutěže, olympiády, sportovní soustředění…) 

 

Kompetence sociální a personální 

- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci 

vlastní i práci druhých 

     Vedeme žáky ke skupinové práci, k uplatňování vzájemné promoci při učení. Usilujeme o 

to, aby respektovali společně dohodnutá pravidla chování, učíme je k odmítavému prostoji 

všeho, co narušuje dobré vztahy mezi lidmi. Sociální kompetence jsou uplatňovány ve všech 

vyučovacích hodinách, v práci třídního učitele, o přestávkách, na výletech, exkurzích, 

společenských akcích – v podstatě při všech školních i mimoškolních činnostech. 

 

Kompetence občanské 

- připravovat žáky  jako svobodné a zodpovědné osobnosti 

uplatňující své práva a plnící své povinnosti 

          Žáci si mají uvědomovat zodpovědnost za své chování, odpovědnost za plnění 

stanovených úkolů, mají možnost uplatňovat svá práva, vyjádřit otevřeně svůj názor. Klademe 

důraz na morální výchovu, na environmentální výchovu ( třídění opadů, Den Země, úklid 

tříd). Vedeme žáky k tomu, aby pečovali o pěkný vzhled své třídy, školy i jejího okolí. 

Vedeme je také k tomu, aby jejich vzhled odpovídal normám slušnosti, aby neohrožovali 

svým zevnějškem a chováním zdraví své i svých spolužáků a aby se starali o svůj majetek  

i o majetek své třídy. 
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Kompetence pracovní  

- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a uplatňovat 

získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci 

     Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu 

sebehodnocení a posouzení svých schopností s reálnými možnostmi při profesní orientaci. 

Výuku doplňujeme o praktické exkurze a besedy k volbě povolání. Na škole je vypracován 

celoškolní plán výchovné poradkyně zabývající se volbou povolání. Výběrem volitelných 

předmětů, nepovinných předmětů a kroužků pomáháme žákům při profesní orientaci.  

 

 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
Žáci se specifickými poruchami učení 

 
Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, jsou posíláni 

se souhlasem rodičů na vyšetření  do pedagogicko- psychologické poradny. Na základě 

vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. Každý 

týden probíhá jedna vyučovací hodina dyslektické nápravy. Je nutné, aby s dětmi, které jsou 

zařazeni do reedukace, pracovali dále rodiče a procvičovali s nimi zadané úkoly. Pokud 

nedochází ke spolupráci s rodiči, účinnost dyslektické péče je minimální. V případě, že 

pedagogicko-psychologická poradna diagnostikuje takovou vývojovou poruchu učení, že je 

žák integrován, je vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem 

v průběhu roku pracuje a se kterým jsou rodiče seznámeni. Při klasifikaci těchto dětí 

přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. 

 

 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
 

Zařazení žáků mimořádně nadaných do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů 

náročnější přípravu tak, aby tito žáci byli dostatečně vytíženi,  aby dostávali dostatečné 

množství  úkolů, které rozšiřují jejich nadání, aby pracovali tvůrčím způsobem a aby byli 

dostatečně motivováni. Při hodinách bývají pověřováni náročnějšími úkoly, jsou pověřováni 

vedením skupiny a řízením a organizováním práce ve skupině. Žáci jsou maximálně 

zapojováni do soutěží, aby měli dostatečný prostor prezentovat své nadání. 

      Na základě PPP a souhlasem rodičů je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu 

v jiném postupném ročníku, nebo přesunout žáka do vyššího ročníku s tím, že učivo toho 

ročníku, který žák vynechal, je doplněno a žák z něho dělá rozdílové zkoušky. 
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Průřezová témata 

 
ŠVP zahrnuje celkem 6 průřezových témat: 

1. Osobnostní a sociální výchova  (OSV) 

2. Výchova demokratického občana (VDO) 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEGS) 

4. Multikulturní výchova (MKV) 

5. Environmentální výchova (EV) 

6. Mediální výchova (MV) 

 

 

Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do normální výuky 

nebo formou projektů. PT Osobnostní a sociální výchova je na 1. stupni běžnou součástí 

výuky, proto není toto PT doplněno ve všech předmětech. 

 

PT Mediální výchova je realizováno především formou dlouhodobého projektu v 8. a 9. 

ročníku v rámci hodin českého jazyka – slohu, kdy žáci vytvářejí třídní časopis. 

 

PT Environmentální výchova je realizováno kromě integrace do výuky také celodenním 

projektem Den Země ve všech ročnících a dále programy Správy NP a CHKO Šumava. 
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1. průřezové téma: OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA   (OSV) 

          

tematický 
celek 

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

osobnostní 
rozvoj 

INT/ ČJ 

  

  

        

INT/SP  INT/SP 

sociální 
rozvoj 

INT/ ČJ 

  

INT/ČJS 

        

INT/SP  INT/SP 

morální 
rozvoj 

INT/ ČJ 

  

INT/ČJS 

    

INT/VO INT/VO INT/VO    

          

Vzdělávací obsah tematických okruhů z Osobnostní a sociální výchovy prolíná celou výukou 1. stupně. 

Integrace vzdělávacího obsahu do předmětů Člověk a jeho svět (ČJS), Svět práce (SP) a Výchova k občanství (VO).   
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2. průřezové téma: VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA   (VDO) 

          

tematický 
celek 

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

občanská 
společnost a 

škola 

        

INT/ČJS INT/VO       

občan, 
občanská 

společnost a 
stát 

          

  INT/VO   INT/VO 

formy 
participace 
občanů v 
politickém 

životě 

          

  INT/VO INT/VO   

principy 
demokracie 
jako formy 

vlády a 
způsobu 

rozhodování 
          

INT/VO       

          

Integrace vzdělávacího obsahu do předmětů Člověk a jeho svět (ČJS) a Výchova k občanství (VO). 
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3. průřezové téma: VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH   
(VEGS) 

          

tematický 
celek 

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

Evropa a 
svět nás 
zajímá 

      

  INT/AJ, NJ INT/AJ, NJ INT/AJ, NJ INT/AJ, NJ  INT/AJ, NJ 

Objevujeme 
Evropu a 

svět 
      

  INT/AJ, NJ, ČJS   INT/Z   INT/Z 

Jsme 
Evropané 

      

      INT/Z   INT/D 

          

Integrace vzdělávacího obsahu do předmětů Anglický jazyk (AJ), Člověk a jeho svět (ČJS), Německý jazyk (NJ), Zeměpis (Z), Dějepis (D). 

 



 

 28 

 

4. průřezové téma: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA   (MKV) 

          

tematický 
celek 

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

kulturní 
diference 

          

INT/VO       

lidské vztahy 

      

INT/ČJS 

  

  INT/VO     

etnický původ 

          

  INTZ INT/Z INT/Z 

multikulturalita 

          

    INT/AJ, NJ INT/AJ, NJ 

princip 
sociálního 

smíru a 
solidarity 

          

  INT/VO     

          

Integrace vzdělávacího obsahu do předmětů Člověk a jeho svět (ČJS), Výchova k občanství (VO), Zeměpis (Z), Anglický jazyk (AJ), Německý 
jazyk (NJ). 
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5. průřezové téma: ENVIROMENTÁLNÍ  VÝCHOVA   (EV) 

          

tematický 
celek 

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

ekosystémy 

          

INT/Z, PŘ INT/PŘ INT/Z INT/Z 

základní 
podmínky 

života 

          

INT/Z,PŘ   INT/CH   

lidské aktivity 
a problémy 
životního 
prostředí 

PROJEKT DEN ZEMĚ,                                                                                
výukové programy NPŠ, ve 4. ročníku okruh Lidské aktivity - INT/ČJS  

  INT/Z        INT/CH    INT/Z       

PROJEKT: DEN ZEMĚ 

vztah člověka 
k prostředí 

INT/PŘ     INT/PŘ INT/PŘ    INT/PŘ 

          

Na 1.stupni ZŠ bude vzdělávací obsah realizován formou projektu Den Země a výukovými programy NPŠ (Národní park Šumava) a integrací vz. 
obsahu do předmětu Člověk a jeho svět (ČJS) ve 4. ročníku.  

Na 2.stupni ZŠ bude vzdělávací obsah realizován formou projektu Den Země, výukovými programy NPŠ a integrací vzdělávacího obsahu do 
předmětů Zeměpis (Z), Chemie (CH) a Přírodopis (PŘ). 
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 6. průřezové téma: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA   (MV) 

           

  

tematický 
celek 

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

 

re
c
e
p
ti
v
n
í 
č
in

n
o
s
ti
 

kritické čtení a 
vnímání 

mediálních 
sdělení         

INT/ČJ 

    

PROJEKT: Třídní časopis  

interpretace 
vztahu mediálních 
sdělení a reality         

  

    

stavba mediálních 
sdělení         

  INT/ČJ 

  

vnímání autora 
mediálních 

sdělení 
        

INT/ČJ 

    

fungování a vliv 
médií ve 

společnosti 
        

  

    

p
ro

d
u
k
ti
v
n
í 

č
in

n
o
s
ti
 

tvorba mediálního 
sdělení 

              

práce v 
realizačním týmu 

              

 

Vzdělávací obsah bude v 8. a 9. ročníku realizován v předmětu Český jazyk formou dlouhodobého projektu Třídní časopis a dále integrací do 
předmětu Český jazyk (ČJ) . 
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3. Učební plány 
 

Učební plán 1. stupeň 

 

 
 

      

        

Vzdělávací oblast 
 

Vyučovací předmět 

Ročník, časová dotace Celkem 

1. 2. 3. 4. 5. 1.- 5. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 10 9 9 7 7 35+7 

Anglický jazyk 1 1 3 3 3 9 + 2 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 4 5 5 5 5 20 + 4 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika x x x 1 1 1 + 1 

Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 1 2 3 3 3 12 

Umění a kultura 
Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 5 

Hudební výchova 1 1 1 2 2 7 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Člověk a svět práce Pracovní výchova 1 1 1 1 1 5 

Celkem hodin 21 22 25 25 25 104 + 14 
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Poznámky k učebnímu plánu – 1. stupeň 

 
Český jazyk – vyučován v 1. – 5. ročníku 7 hodin týdně, v 1. ročníku posílení o 3 

disponibilní hodiny na 10 hodin týdně, ve 2. a 3. ročníku posílení o 2 disponibilní hodiny 

 na 9 hodin týdně. 

Předmět má v 1. ročníku komplexní charakter, v dalších ročnících je rozdělen na jazykovou 

výchovu, čtení a literární výchovu, slohovou výchovu a psaní. 

 

Cizí jazyk – anglický  jazyk – v 1. a 2. ročníku posílen o 1 disponibilní hodinu týdně, od 3. – 

5. ročníku je vyučován 3 hodiny týdně. 

 

Matematika – vyučována v 1. – 5. ročníku 4 hodiny týdně, ve 2. - 5. ročníku posílení  

o 1 disponibilní hodinu na 5 hodin týdně. 

 

Informatika – vyučována ve 4. - 5. ročníku l hodinu týdně, ve 4. ročníku je využita  

1 disponibilní hodina. 

 

Člověk a jeho svět – vyučován v 1. - 5. ročníku celkem 12 hodin týdně  

(1. ročník 1 hodina, 2. ročník 2 hodiny, 3. – 5. ročník 3 hodiny týdně) 

 

Hudební výchova – vyučována v 1. - 5. ročníku 1 hodinu týdně 

 

Výtvarná výchova – vyučována v 1. - 3. ročníku 1 hodina týdně, ve 4. a 5. ročníku 2 hodiny 

týdně 

Tělesná výchova – vyučována v 1. – 5. ročníku 2 hodiny týdně    

 

Pracovní výchova – vyučována v 1. – 5. ročníku 1 hodina týdně 

 

 

Zkratky předmětů: 

 

Český jazyk – ČJ 

Anglický jazyk – AJ 

Matematika – M 

Informatika -  It 

Člověk a jeho svět – ČJS 

Hudební výchova – HV 

Výtvarná výchova – VV 

Tělesná výchova – TV 

Pracovní výchova – PV 
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Učební plán 2. stupeň 
 
 

  
     

Vzdělávací oblast   Vyučovací předmět Ročník, časová dotace Celkem 

  6. 7. 8. 9. 6. - 9. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 4 5 4 5 15 + 3 

Anglický jazyk 4 4 3 3 12 + 2 

Německý jazyk     3 3 6 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 4 5 5 4 15 + 3 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika 1       1 

Člověk a společnost 
Dějepis 2 2 2 2 7 + 1 

Výchova k občanství 1 + 1 1 1 1 4 + 1 

Člověk a příroda 

Fyzika 1 2 2 2 5 + 2 

Chemie     2 2 4 

Přírodopis 2 2 1 + 1 1 + 1 6 + 1 + 1 

Zeměpis 2 2 2 1 6 + 1 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Člověk a zdraví 

Výchova ke zdraví - integrace vzdělávacího obsahu do předmětů                              
Výchova k občanství a Přírodopis 

Tělesná výchova 3 3 3 3 8 + 4 

Člověk a svět práce 

Pracovní činnosti 1 1     2 

Svět práce     1 1 1 + 1 

Celkem hodin 29 30 32 31 
 

122 v tom 
24 disp. hod. 
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Poznámky k učebnímu plánu – 2. stupeň 

 
Český jazyk a literatura – vyučována v 6. a  8. ročníku 4 hodiny týdně, v 7. a 9. ročníku –   

5 hodin týdně. Předmět je rozdělen na jazykovou výchovu, literární výchovu a komunikační a 

slohovou výchovu. Celkem je předmět posílen o 3 disponibilní hodiny 

Anglický  jazyk – vyučován v 6. a 7. ročníku  4 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku  3 hodiny 

týdně, celkem je předmět posílen o 2 disponibilní hodiny 

Německý jazyk – vyučován v 8. a 9. ročníku 3 hodiny týdně, využito 6 disponibilních hodin 

Matematika – vyučována v 6.  a 9 ročníku 4 hodiny týdně, v 7. a 8. ročníku  5 hodin týdně.  

Celkem předmět posílen o 3 disponibilní hodiny                             

Informatika – vyučována v 6. ročníku l hodinu týdně 

Dějepis – vyučován v 6. – 9. ročníku 2 hodiny týdně, předmět posílen o 1 disponibilní hodinu 

Výchova k občanství – vyučována v 6 ročníku 2 hodiny týdně – integrace části předmětu 

výchova ke zdraví, posílení o 1 hodinu z tohoto předmětu, v 7. – 9. ročníku vyučován 1 

hodinou týdně 

Fyzika – vyučována v 6. ročníku 1 hodina týdně, v 7. – 9. ročníku – 2 hodiny týdně, využity 2 

disponibilní hodiny 

Chemie – vyučována v 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně 

Přírodopis – vyučován v 6. a7. ročníku 2 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku – 1 hodina, posílena 

o 2 hodiny z předmětu výchova ke zdraví- předmět je integrován ,časová dotace 

integrovaného předmětu výchova ke zdraví činí 3 hodiny – posílení o 1 disponibilní hodinu 

časová dotace předmětu přírodopis činí v každém ročníku 2 hodiny týdně 

Zeměpis – vyučován v 6. – 8. ročníku 2 hodiny týdně, využita l disponibilní hodina. V 9. 

ročníku vyučována 1 hodina týdně. 

Hudební výchova – v 6. –9. ročníku – 1 hodina týdně 

Výtvarná výchova – v 6. a 7. ročníku 2 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku 1 hodina týdně 

Tělesná výchova – v 6. – 9. ročníku 3 hodiny týdně, sportovní třídy mají v 6. –9. ročníku 

možnost zapojit se do nepovinného předmětu tělesná výchova. Předmět je posílen o 4 

disponibilní hodiny 

Člověk a svět práce – 6. –9. ročník 1 hodina týdně. Tento předmět je realizován v 6. a 7. 

ročníku předmětem Pracovní činnosti. Tento předmět se děli na obory Pěstitelské práce a 

chovatelství – ½ hodiny týdně pro všechny žáky, dále předmětem Příprava pokrmů – pro 

dívky a Práce s technickými materiály pro chlapce – rovněž ½ hodina týdně. V rozvrhu bude 

předmět Pracovní činnosti koncipován jako dvouhodinový 1x za 14 dnů. V 8. a 9. ročníku je 

realizován předmět Svět práce pro všechny žáky. Předmět posílen o 1 disponibilní hodinu. 

Člověk a zdraví – předmět je integrován do předmětu Výchova k občanství ( 1 hod) a do 

předmětu Přírodopis ( 2  hodiny – 1 hodina čerpána z disponibilní dotace hodin) 

 

Celkový počet disponibilních hodin je 24. 
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Volitelné a nepovinné předměty 

 

V původním ŠVP z roku 2007 jsme měli zavedeny tyto volitelné předměty: 

Konverzace v anglickém jazyce, konverzace v německém jazyce,  cvičení 

z českého jazyka, cvičení z matematiky, volitelná Tv, informatika, druhý cizí 

jazyk a domácnost. Vzhledem k tomu, že se ukázalo pro žáky prospěšnější 

posílit hodinové dotace hlavních předmětů (český jazyk, matematika, anglický 

jazyk a tělesná výchova ve všech ročních druhého stupně), tyto volitelné 

předměty byly zrušeny. Žáci mají možnost zapojit se do nepovinných předmětů, 

kterými jsou – dramatická výchova a náboženství. Tyto NP mají časovou dotaci 

1 hodinu týdně a jsou určeny žákům 1. – 9. ročníku. 
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Vzdělávací oblast: 
Jazyk a jazyková komunikace 

 
Vzdělávací obor: 

Český jazyk a literatura - vzdělávací obsah je realizován  prostřednictvím  

                                                          předmětu Český jazyk 

 

Vzdělávací obor: 

Cizí jazyk - vzdělávací obsah je realizován  prostřednictvím předmětu Anglický jazyk  
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Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk – 1. stupeň 

 

 
a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

       
        Dovednosti získané v tomto oboru jsou potřebné pro jazykové vzdělání, ale i pro 

osvojení poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny v mluvené i písemné 

podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti.  

Obsah vzdělávacího oboru má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří 

složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se 

vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.  

        V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, 

číst s porozuměním, kultivovaně psát a učit se mluvit a rozhodovat se na základě přečteného 

nebo slyšeného textu. 

         V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti k osvojování spisovné 

podoby jazyka, rozlišují další formy jazyka, vede žáky k přesnému vyjadřování, prohlubují se 

dovednosti porovnávat a třídit jevy podle určitých hledisek, je to nástroj i předmět poznání. 

         V Literární výchově žáci poznávají základní literární druhy a učí se vnímat jejich 

specifické znaky, poznávají a učí se rozlišovat fikci od skutečnosti, postupně získávají a 

rozvíjejí základní čtenářské návyky a schopnosti. 

         Vyučovací předmět Český jazyk má v 1. ročníku komplexní charakter, v 2. – 5. ročníku 

má složky specifického charakteru:  
- čtení a literární výchova 

- jazykové vyučování  

- slohový výcvik 

- psaní  

         Výuka českého jazyka probíhá většinou v kmenových třídách. Některá témata, zejména 

z oblasti literatury / 4. a 5. ročník /, jsou realizována formou krátkodobých projektů, při nichž 

dochází k propojování žáků různých ročníků. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu 

jsou návštěvy knihovny, práce s knihou a různými texty, návštěvy filmových a divadelních 

představení. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, čemuž je podřízena i 

výuka gramatiky. 

 

Časová dotace:   
 

 1. ročník                10 hodin 

 2. ročník                  9 hodin 

 3. ročník                  9 hodin 

 4. ročník                  7 hodin 

 5. ročník                  7 hodin 

 

Celková týdenní dotace 35 hodin byla doplněna o 7 disponibilních hodin na 42 hodin. 

 

Do tohoto předmětu zařazujeme tato průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova – Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj a Morální rozvoj - 

zařazováno při vhodné příležitosti během celého školního roku v 1. – 5. ročníku. 

Mediální výchova – Vnímání autora mediálních sdělení, Kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení. 
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b) Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v  tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí : 

 
Kompetence k učení 

 rozvíjíme u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva  

 předkládáme žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového 

vzdělávání v jiných oblastech  

 vedeme žáky k systematickému vedení a ukládání informací  

 vedeme žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému 

propojování  

 seznamujeme žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným 

učivem 

Kompetence k řešení problémů 

 vedeme žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané 

mluvnické jevy  

 vedeme žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení 

Kompetence komunikativní 

 vedeme žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů  

 nabízíme žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů  

 pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřujeme slovní zásobu žáků  

 vedeme žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění  

Kompetence sociální a personální 

 vytváříme příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci 

celé třídy 

 vedeme žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc 

Kompetence občanské 

 seznamujeme žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětlujeme jim jeho význam  

 podporujeme v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní 

 vedeme žáky k přípravě  a udržování jejich učebního prostoru 

 

Na 1. stupni je naším prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje – čtení a 

psaní. Přitom klademe důraz na čtení s porozuměním. Žáci, kteří nastupují do školy, se již 

dokážou česky dorozumět. Snažíme se proto tuto jejich dovednost dále rozvíjet, obohacovat 

jejich slovní zásobu a seznamovat je se spisovnou podobou českého jazyka. Výuku gramatiky 

chápeme nikoliv jako cíl, ale jako cestu, jak díky poznávání struktury jazyka rozvíjet 

komunikační dovednosti. 
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    Předmět: Český jazyk - 1. ročník 
 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

 

Jazyková výchova                                                           

- rozlišuje zvukovou a grafickou 

podobu slova, provádí analýzu a 

syntézu slabik a slov 

 

- rozlišuje věty, slova, slabiky, 

hlásky-písmena 

 

- srozumitelně mluví, uvědoměle 

čte, vyjadřuje svoje zkušenosti 

 

 

 

Věta, slovo, slabika, hláska – rozlišení 

věty, slova, slabiky a hlásky z hlediska 

potřeb čtení. 

 

Písmeno malé, velké, tištěné, psané – 

poznávání písmen abecedy ve vztahu 

jim odpovídajícím hláskám. 

 

Tečka, čárka, otazník, vykřičník, 

pomlčka. 

 

Hlasité a tiché čtení, rozvíjení znělého 

hlasu, artikulování, srozumitelné 

mluvení, uvědomělé čtení slov, 

výslovnost délky hlásek. 

 

Článek, nadpis, řádek, odstavec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika  
- počet písmen, počet slov 

 

Člověk a jeho svět  
- popis prostředí, zaměstnání 

rodičů 

 

Hudební výchova 

- zhudebnění říkadel 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální 

výchova - toto téma bude 

průběžně zařazováno při 

vhodné příležitosti během 

celého školního roku. 

 

 

 

Žáci se účastní 

recitační soutěže 

ve škole. 
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Komunikační a slohová výchova 

- snaží se psát správné tvary písmen 

a číslic ve větší velikosti a 

liniatuře 

 

- píše a spojuje písmena, slabiky a 

slova, interpunkci, znaménka 

 

- dodržuje správné pořadí písmen a 

úplnost slova 

 

- převádí slova a věty z podoby 

mluvené do podoby psané 

 

- dodržuje čitelnost a úhlednost 

psaného projevu při zachování 

základních hygienických a 

pracovních návyků 

Činnosti a přípravné cviky pro uvolnění 

ruky k psaní a kreslené cviky velkých 

tvarů. 

 

Základní hygienické návyky: sezení, 

držení tužky, pera, umístění sešitu a 

jeho sklon, hygiena zraku. 

 

Zacházení s grafickým materiálem- 

psaní jednotlivých prvků písmen a 

číslic-čára, oblouky, zátrhy, ovály, 

kličky, vlnovky. 

 

Orientace v liniatuře, individuální 

použití pomocné liniatury, správné 

tvary písma. 

 

Poznávání psaní a osvojování písmen, 

slabik, slov, psaní krátkých slov a 

jednoduchých vět. 

Opisování podle předlohy, přepisování, 

diktát, autodiktát. 

 

Psaní velkých počátečních písmen 

vlastních jmen a prvního slova věty. 

 

Vytváření základu rukopisu: čitelnost, 

úhlednost a celková úprava písemného 

projevu. 

 

Prosba, poděkování, omluva, 

blahopřání – sdělování krátkých zpráv, 

krátké mluvené projevy. 

 

Výtvarná výchova 

- kreslení cviků 
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Čtení a literární výchova 

- plynule čte s porozuměním 

jednoduchý text 

 

- dokáže přednést báseň 

 

- zná některá rozpočitadla a říkanky 

 

- orientuje se v textu Slabikáře a 

jiném textu pro děti 

 

- pracuje s pomocí učitele s 

 literárním textem 

 

- všímá si ilustrací literárních děl 

pro děti 

 

- zná některý dětský časopis 

 

- zapojuje se do povídání nad 

literárním textem, nad knihou 

 

- snaží se vyprávět pohádku 

 

- poznává postavy pohádky a 

seznamuje se s postavami povídek 

ze života dětí 

 

- seznamuje se se základy literatury 

 

 

 

 

Přípravná cvičení pro výuku čtení 

(sluchová a zraková), správné čtení 

slov, uvědomělé čtení slov a krátkých 

vět se zřetelnou spisovnou výslovností. 

 

Hlasité čtení ukázek ze Slabikáře, 

knížek a časopisů. 

 

Práce s literárním textem - poslech 

literárních textů pro děti, jednoduchá 

dramatizace textu. 

 

Rozpočitadlo, hádanky, říkadla, 

přísloví, básně pro děti a o dětech, 

přednes říkadel, krátkých básní. 

 

Vyprávění, pohádka. 

 

Povídání si o tom, co rádi posloucháme 

a čteme, hodnocení vlastností postav, 

vyjadřování  pocitů z četby. 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova 

- ilustrace pohádky, 

dětského příběhu 
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Předmět: Český jazyk - 2. ročník 
 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

Jazyková výchova 

- pracuje s větou jako jednotkou 

projevu, píše velké písmeno na 

začátku věty 

- používá spojky v souvětí i větě 

jednoduché  

- dodržuje pořádek slov ve větě 

- dodržuje pořádek vět 

- rozeznává věty dle postoje mluvčího 

- orientuje se v rozdělení hlásek a 

tvoření slabik /jednoduchá slova/ 

- dodržuje a odůvodňuje  správnou 

výslovnost a psaní skupin dě, tě, ně, 

bě, pě, vě, mě (mimo morfologický 

šev), ú/ů, i/y po tvrdých a měkkých 

souhláskách 

- porovnává a třídí slova podle 

zobecněného významu – děj, věc, 

okolnost, vlastnost 

- poznává podstatná jména a slovesa 

- rozlišuje obecná a vlastní jména 

- průběžně se seznamuje s pravopisem 

jmen 

- porovnává význam slov, zvláště 

slova opačného významu a slova 

významem souřadná, nadřazená a 

podřazená, snaží se vyhledávat slova 

příbuzná   

 

Abeceda a písmo 

Věta 

- jednotka jazykového projevu 

- grafická podoba věty a souvětí 

- spojení dvou nebo více vět 

- spojky a jejich funkce 

- pořádek vět 

- druhy vět podle postoje mluvčího 

Slovo 

- slovní význam 

- slovo nadřazené a podřazené, 

souřadné 

- pořádek slov ve větě 

- slovo, slabika, hláska, písmeno 

- rozdělení hlásek 

- samohlásky, souhlásky 

- psaní i-í, y-ý po měkkých a tvrdých  

souhláskách 

Hlásky 

- souhlásky znělé a neznělé 

- slabikotvorné r, l 

- písmeno ě 

Slovo 

- význam slabiky pro dělení slov 

- slovní druhy: podstatná jména, 

slovesa, předložky, spojky, částice 

- vlastní jména 

 

 

Člověk a jeho svět 

- popis předmětů 

- popis ročních období 

 

Matematika 

- čtení zadání slovních úloh 

- geometrie – popis a řazení  

geometrických tvarů 

 

Pracovní výchova 

- popis pracovního postupu 

 

 

 

 

 

 

Žáci se účastní 

recitační 

soutěže ve 

škole. 
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Komunikační a slohová výchova 

- v krátkých mluvených projevech 

správně dýchá a volí vhodné 

tempo řeči 

- tvoří krátký mluvený projev 

- učí se respektovat základní formy 

společenského styku, cvičí se ve 

schopnosti vypravovat a 

popisovat 

- píše písmena a číslice podle 

normy psaní v přirozené velikosti 

a liniatuře a dodržuje sklon písma 

- správně spojuje písmena a 

slabiky, zachovává rozestup 

písmen, píše jednoduchý text 

- správně užívá velká písmena ve 

slovech i ve větě a diakritická 

znaménka 

- dodržuje požadavky na čitelnost, 

úhlednost, celkovou úpravu a 

hygienické pracovní návyky 

- zná napsat adresu, přání 

 

  

 

Sloh 

 Základní formy společenského styku: 

- oslovení, pozdrav, poděkování 

 

- vypravování – dodržování 

posloupnosti dějů 

- popis předmětů a jejich vlastnosti  

 

Psaní 

- nácvik psaní velkých tiskacích 

písmen pro výuku geometrie 

- psaní psacích písmen podle 

tvarových skupin s důrazem na 

štíhlost písmen, zvláště oválných 

s oblouky a kličkami, na dodržování 

stejnoměrné výšky písmen tvarově si 

podobných a na rozestupy písmen ve 

slovech 

- procvičování osvojování písmen o, v, 

b s ostatními písmeny, zvláště 

s písmeny e, r, z, prohloubením a 

protažením háčku 

- nácvik písmen q, Q, w, W, x, X 

v psací podobě 

- spojování písmen vratným tahem 

- umísťování diakritických znamének 

- dodržování jednotlivých tvarů 

písmen 

- aplikační cvičení: psaní adres, dopisu 

- úprava písemností – nadpis, odstavec 

 

 



 

 44 

 

Čtení a literární výchova 

- plynule čte s porozuměním 

- recituje báseň 

- domýšlí jednoduché příběhy 

- snaží se převyprávět příběh 

- snaží se orientovat se v textu 

čítanky a jiném textu pro děti 

- všímá si spojitosti textu s ilustrací 

- porozumí písemným nebo 

mluveným pokynům přiměřené 

složitosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výuka čtení  

- plynulé čtení jednoduchých vět 

- užívání správného slovního přízvuku 

- hlasité a tiché čtení s porozuměním 

 

Práce s literárním textem 

- poslech četby poezie a prózy 

- spojování obsahu textu s ilustracemi 

- vyprávění pohádek a povídek o 

dětech 

- přednes básní 

- řešení hádanek a slovních hříček 

- dramatizace pohádky nebo povídky 

 

Povídání nad literárním textem 

- zájmová četba,  pohádky, knihy  o 

přírodě a věcech 

Seznámení se základy literatury 

Poezie: báseň, verš, rým 

Próza: vyprávění, vypravěč, autor,     

           příběh 

Divadlo: jeviště, herec, divák 

Výtvarný doprovod: ilustrace, ilustrátor 

 

Výtvarná výchova 

- ilustrace pohádky, příběhu 

 

Beseda o knihách v Městské 

knihovně ve Vimperku. 
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Předmět: Český jazyk - 3. ročník 
 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

Jazyková výchova 

- rozlišuje slabiky a hlásky 

- zvládá přehled i užívání 

vyjmenovaných slov a s tím i 

pravopis po obojetných 

souhláskách, odůvodňuje a píše 

správně i/y po obojetných 

souhláskách ve vyjmenovaných 

slovech 

- rozlišuje slovní druhy 

- skloňuje podstatná jména a 

pracuje s mluvnickými 

kategoriemi podstatných jmen 

- správně píše obvyklá vlastní 

jména osob, zvířat a místních 

pojmenování 

- určuje osobu, číslo a čas u sloves, 

rozlišuje slova ohebná od slov 

neohebných 

- odlišuje větu od souvětí, poznává 

základní skladební dvojici, všímá 

si významů slov 

- spojuje věty do jednodušších 

souvětí vhodnými spojovacími 

výrazy 

 

 

 

 

Věta 

- věta a souvětí 

- skladební dvojice – základní 

 

Nauka o slově 
- slovo a skutečnost 

- slova významem podobná, 

protikladná, příbuzná 

 

Hláskosloví 
- stavba slov 

- slovní přízvuk 

 

Slova 
- vyjmenovaná slova 

- druhy slov 

- ohebné a neohebné slovní druhy 

- vlastní jména 

- podstatná jména – skloňování 

- slovesa – pojmenování děje, časování 

 

 

 

Matematika 
- římské číslice 

- zadání slovních úloh 

Člověk a jeho svět 
- popis přírodnin 

- čtení naučných textů 

Pracovní výchova 
- pracovní postup 

- popis předmětu 

 

Žáci se zúčastní 

recitační soutěže 

ve škole. 
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Komunikační a slohová výchova 
- snaží se souvisle vyjadřovat a 

klást otázky 

- snaží se vypravovat dle názorných 

pomůcek 

- popisuje jednoduché předměty a 

činnosti 

- umí seřadit ilustrace podle dějové 

posloupnosti a vypráví 

jednoduchý příběh 

- na základě vlastních zážitků tvoří 

krátký mluvený projev 

- volí vhodné verbální i nonverbální 

prostředky řeči v běžných 

situacích 

- pečlivě vyslovuje 

- opravuje svou nesprávnou nebo 

nedbalou výslovnost 

- respektuje základní komunikační 

pravidla 

- píše podle normy psaní 

v přirozené velikosti a liniatuře, 

s dodržováním sklonu a rozestupů 

- snaží se psát úhledně, čitelně a 

přiměřeně hbitě 

- provádí kontrolu vlastního 

psaného projevu 

- snaží se vyjadřovat 

v jednoduchých formách psaného 

projevu 

- umí napsat krátký dopis 

 

 

Sloh 
- stylizace a kompozice 

- jazykové prostředky 

- členění jazykového projevu 

- otázky a odpovědi 

- reprodukce textu 

- vypravování 

- popis 

- osnova textu 

Psaní 

- upevňování správných tvarů písmen a 

číslic v souladu s normou psaní 

- odstraňování individuálních -

nedostatků v kvalitativních i 

kvantitativních znacích písma 

- automatizace psacího pohybu, 

dodržování hygienických návyků 

správného psaní 

- osobitý rukopis – plynulý, rychlý, 

úhledný projev 

- kontrola vlastního projevu 

- římské číslice – čtení, psaní, užití 

v praxi, letopočty 

- celková úprava písemného projevu 

v sešitě, zápisky, pracovní poznámky 

- vyplňování poštovních formulářů: 

podací lístek, poštovní poukázka, 

telegram 
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Čtení a literární výchova 
- snaží se využívat získaných 

čtenářských dovedností a návyků 

při četbě jednoduchých textů 

- čte a recituje text ve vhodném 

frázování a tempu (literární texty 

přiměřené věku) 

- orientuje se v textu knih určených 

dětem 

- snaží se rozeznávat různé typy 

vyjadřování autorů píšících pro 

děti 

- snaží se domýšlet příběh 

- vyjadřuje svůj postoj a pocit 

k čtenému textu 

- chápe četbu jako zdroj informací o 

světě i o sobě 

- rozlišuje vyjadřování v próze a ve 

verších, odlišuje pohádku od 

ostatních vyprávění 

- pracuje tvořivě s literárním textem 

dle pokynů učitele 

 

Výuka čtení 
- plynulé čtení souvětí a vět, členění 

textu a větného přízvuku 

- rychlé tiché čtení 

- hlasité čtení, předčítání 

- četba uměleckých, populárních a 

naukových textů s důrazem na 

upevňování čtenářských dovedností 

Práce s literárním textem 
- vyprávění pohádky nebo povídky 

- přednes básně nebo úryvku prózy 

- dramatizace pohádky, povídky nebo 

básně s dějem 

- pověsti místní nebo regionální 

Povídání si nad literárním textem 
- oblíbená kniha 

- hledání podstaty příběhu nebo jeho 

smyslu 

- charakteristika literární postavy 

- líčení atmosféry příběhu. 

- vyjadřování postojů ke knize  

- povídání o knihách v knihovničce. 

Základy literatury 

Poezie: báseň s dějem, přirovnání,  

             zosobnění 

Próza: pověst, povídka 

Divadlo: dějství /jednání/, herec 

Literatura umělecká a věcná 

Skutečnost a její umělecké vyjádření 

Výtvarný doprovod: ilustrace, ilustrátor 

 

 

Výtvarná výchova 
- ilustrace pohádky, povídky 
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    Předmět: Český jazyk - 4. ročník 
 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

Jazyková výchova 

- učí se porovnávat význam slov, všímá 

si spisovné podoby slov  a porovnává 

ji s využívanými nespisovnými slovy, 

zná stavbu slov, slova stejného nebo 

podobného významu 

- uvědoměle používá i/y po obojetných 

souhláskách 

- určuje slovní druhy a užívá je 

v gramaticky správných tvarech ve 

svém mluveném i písemném projevu 

- skloňuje podstatná jména, časuje 

slovesa, respektuje shodu podmětu 

s přísudkem 

- rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, 

pracuje s holou větou, vyhledává 

základní skladební dvojici i neúplnou 

- vhodně změní větu jednoduchou 

v souvětí 

- užívá vhodných spojovacích výrazů, 

podle potřeby projevu je obměňuje 

- odlišuje řeč přímou a větu uvozovací 

- píše správně skupiny bě/bje, pě/pje, 

vě/vje, mě/mně, i/y  ve slovech po 

obojetných souhláskách 

 

 

Nauka o slově 
- hlásková podoba slova 

- význam slova 

- slova jednoznačná a mnohoznačná 

- slova spisovná a nespisovná 

- slova citově zabarvená 

- stavba slov – kořen, přípona, 

předpona 

- předložky 

 

Vyjmenovaná slova 

 

Slovní druhy 

- vzory podstatných jmen 

- infinitiv sloves 

- určité slovesné tvary 

- slovesné způsoby, podmiňovací 

způsob (jen  seznámení) 

 

Věta 
- stavba věty 

- podmět a přísudek 

- shoda podmětu s přísudkem 

 

Řeč přímá – řeč mluvčího 

 

Člověk a jeho svět 

- popis rostlin, zvířat 

Pracovní výchova 

- popis postupu děje, činnosti 

 

 

Žáci se zapojí 

do recitační 

soutěže ve 

škole. 
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Komunikační a slohová výchova 

- sestavuje osnovu vyprávění a na jejím 

základě vytvoří krátký mluvený nebo 

písemný projev s dodržením časové 

posloupnosti  

- člení text na odstavce 

- zná různé druhy popisů 

- sestaví text telegramu, SMS 

- umí stručně a výstižně telefonovat 

- napíše dopis s vhodným oslovením a 

správnou adresou 

- snaží se vypravovat s použitím 

plnovýznamových sloves a využitím 

vhodných spojek 

- vyjadřuje se též pomocí souvětí 

- zachází s grafickými a psacími 

materiály a pomůckami a dodržuje 

základní hygienické a pracovní 

návyky 

- píše podle normy psaní v přirozené 

velikosti a liniatuře se správným 

sklonem písma a rozestupem 

- uplatňuje svůj osobitý rukopis při 

dodržení úhlednosti, čitelnosti a 

plynulosti písemného projevu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloh 
- stylizace a kompozice – vhodné 

jazykové prostředky 

- osnova, nadpis, členění projevu 

- vypravování – dějové složky 

- popis rostlin, zvířat, věcí 

- formy společenského styku 

Psaní 

- písemné formy společenského styku 

– psaní adres, pohlednic, SMS – 

správné rozvržení prostoru 

- psaní dopisů s jednoduchým obsahem 

/pozvání, oznámení/ 

- formální úprava dopisu, úhlednost, 

čitelnost 

- písemné formy úředního styku – 

vyplňování tiskopisů 

- jednoduchá objednávka, přihláška 

- písemné vyjádření vzkazu, informace 

- kultura písemného projevu – stručné 

zápisy z učebního textu, účelnost, 

stručnost, čitelnost 

- zápisy do sešitů, poznámky 

- výpisy údajů ze slovníku 

- popis postupu děje, činnosti, 

místnosti 
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Čtení a literární výchova 

- čte plynule a správně 

- dokáže prokázat porozumění textu 

- využívá poznatků z četby v dalších 

školních činnostech 

- vyjadřuje své pocity z četby, 

z poslechu pořadu, z divadelního či 

televizního představení 

- snaží se vyhledávat informace 

v učebnicích, dětských encyklopediích 

i na internetu 

- všímá si rozdílů zpracování textu 

krásné literatury a literatury 

uměleckonaučné 

- používá elementární literární pojmy 

- volně reprodukuje text 

 

 

 

 

 

 

Výuka čtení, práce s textem 

- správné a plynulé čtení se správným 

přízvukem slovním i větným, 

s přirozenou intonací a správným 

frázováním 

- uvědomělé a dostatečně rychlé tiché 

čtení 

- recitace 

- reprodukce obsahu textu 

- odlišení verše od prózy 

- hodnocení postav literárního díla a  

určení jejich vzájemného vztahu 

Povídání o knihách, divadle a 

televizních pořadech 

- proč číst a o čem 

- hledání motivů činů literárních 

postav 

- hodnocení ilustrací 

- různá vydání stejných knih 

- zajímavé rozhlasové pořady 

- hrdinové dětských seriálů 

- doporučení knihy nebo divadelního 

představení  

- hodnocení divadla, vyprávění o 

představeních, hercích 

- kulturní život regionu 

Základy literatury 

Poezie: jednoduché pojmenování,    

             rytmus básní  

Próza: pověst, povídka 

Divadlo: jednání, konflikt a jeho řešení 

Film: druhy filmů, televizní inscenace 

Výtvarná výchova 

- ilustrace příběhu 

 

Informační a komunikační 

technologie 

- vyhledávání informací na 

internetu, výukové 

programy 
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Předmět: Český jazyk - 5. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

Jazyková výchova 
- využívá jazyka jako nástroje 

k ústnímu i písemnému dorozumívání 

- zvládá základní příklady 

syntaktického pravopisu 

- využívá přídavných jmen při 

stylistickém projevu ústním i 

písemném 

- nezaměňuje kategorie podstatných 

jmen a sloves 

- pracuje s různými typy souvětí 

- zná základní pravidla interpunkce a 

umí je využívat v praxi 

- umí pracovat s Pravidly českého 

pravopisu 

- orientuje se v encyklopediích 

určených dětem a mládeži 

- poradí si v běžném společenském 

styku, zvládá vyplnit běžné tiskopisy 

- umí vypravovat, popisovat a rozšiřuje 

si slovní zásobu 

 

 

 

Národní jazyk 
- nejdůležitější prostředek 

dorozumívání 

Slovo 
- stavba slova 

- odvozování předponami a příponami 

- části slova 

- kořen – společný pro všechna slova 

příbuzná 

- souhláskové skupiny na styku 

předpony nebo přípony a kořene 

- přídavná jména odvozená od jmen 

zakončených na –s/- ský, -ští 

- zdvojené souhlásky 

- předpony s-, z-, vz- 

- předložky s, z 

- skupiny bě/bje, pě/pje, vě/vje, 

mě/mně 

- pravopis i/y po obojetných 

souhláskách 

Tvarosloví 

- slovní druhy 

- mluvnické kategorie podstatných 

jmen 

- druhy přídavných jmen, gramatika 

měkkých a tvrdých přídavných jmen 

 

 

Člověk a jeho svět  

- čtení naukových textů 

Pracovní výchova 

- popis předmětu, děje, 

pracovního postupu 

Matematika 

- čtení naukových textů, 

slovní úlohy 

 

Žáci se zapojí 

do recitační 

soutěže ve 

škole. 
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- slovesa – mluvnické kategorie, 

časování ve všech časech 

oznamovacího způsobu 

- seznámení se všemi slovesnými 

způsoby 

- zájmena – seznámení s jejich druhy 

- zájmena osobní 

- číslovky – jejich druhy 

Skladba 
- základní větné členy 

- podmět vyjádřený a nevyjádřený 

- podmět několikanásobný 

- přísudek slovesný 

- shoda přísudku s podmětem 

Věta 
- věta jednoduchá 

- souvětí 

- interpunkce u řeči přímé 

 

Komunikační a slohová výchova 

- posuzuje úplnost či neúplnost 

jednoduchého sdělení 

- reprodukuje obsah přiměřeně 

složitého sdělení a zapamatuje si 

základní fakta 

- rozpoznává manipulativní komunikaci 

v reklamě 

- volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy 

a tempo podle svého komunikačního 

záměru 

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou 

výslovnost a vhodně ji používá při 

komunikaci 

 

Sloh 
- reprodukce jednoduchých textů 

- vypravování 

- popis předmětu, děje, pracovního 

postupu 

- dopis 

- telegram, SMS 

- tiskopisy – poštovní poukázka, 

průvodka, podací lístek 

 

Průřezová témata 

Mediální výchova  
Kritické  čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

Vnímání autora mediálních 

sdělení 
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Čtení a literární výchova 
- hovoří souvisle o přečteném textu, 

vyjadřuje své názory a pocity 

- dokáže odlišit vyprávění literárního od 

faktického 

- vyhledává informace ve slovnících a 

dalších různých textech 

- orientuje se v nabídce dětské literatury 

- využívá pro vlastní četbu školní a 

místní knihovnu 

- dokáže zaznamenat zajímavé 

myšlenky 

- čte s porozuměním přiměřeně náročné 

texty potichu i nahlas 

- rozlišuje podstatné a okrajové 

informace v textu, podstatné 

zaznamenává 

- volně reprodukuje text a tvoří vlastní 

literární text 

 

 

 

 

Výuka čtení, práce s textem 

- výrazné čtení, studijní čtení 

naukových textů 

- předčítání, recitace 

- reprodukce textu 

- hlavní myšlenka literárního díla 

- veršovaná poezie 

- čtení z časopisů určených dětem 

 

Povídání o knihách a divadle 

- co nás v knihách zajímá 

- postoje literárních postav 

- porovnávání ilustrací různých 

výtvarníků 

- hodnocení různých vydání knih 

- porovnávání různých typů 

divadelních představení 

- kulturní život regionu 

 

Základy literatury 

Poezie: přenášení významu přirovnání 

Próza: čas a prostředí děje povídky,  

           hlavní a vedlejší postavy  

Výtvarná výchova 

- ilustrace knih, návrhy 

obalů knih 

Informatika 

- vyhledávání různých 

informací na internetu 
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Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk – 1. stupeň 

 
a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

 

      Vyučovací předmět Anglický jazyk je v prvním a druhém ročníku dotován jednou 

disponibilní vyučovací hodinou týdně. Ve třetím, čtvrtém a v pátém ročníku je časová dotace tři 

vyučovací hodiny týdně.  

Výuka probíhá převážně v kmenových třídách nebo v jazykových třídách. V obou obdobích je 

výuka anglického jazyka převážně zaměřena na rozvíjení komunikační schopnosti žáků, na jejich 

receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti v anglickém jazyce. Míra rozvíjení 

komunikačních schopností a dovedností se odvíjí od jazykové schopnosti žáka a od jeho věku. 

Předmět Anglický jazyk směřuje k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem, 

komunikovat s ním, hovořit o jednoduchých tématech, reagovat na běžné situace v cizojazyčném 

prostředí, seznámit se s cizojazyčnou kulturou, reáliemi země. Seznámení se s reáliemi země 

žákům umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí v jiných zemích a zároveň jim 

ukazuje i jiné kulturní tradice.  

      Gramatické učivo si žáci osvojují úměrně svému věku a jazykové schopnosti. Žáci by měli 

rovněž porozumět čtenému textu, který bude obsahově úměrný jejich věku a měli by být schopni 

přečíst text, který výběrem slov odpovídá jejich jazykové úrovni a věku.  

 

     Nejčastěji používanými metodami a formami výuky jsou frontální, skupinové a projektové 

vyučování  založené na poslechu, imitaci, dialogu, tvořivých činnostech, pozorování a hře.  

 

V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizuje průřezové téma: 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech -  Evropa a svět nás zajímá, 

Objevujeme Evropu a svět. 
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b) Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí : 

 

Kompetence k učení  

 nabízíme žákovi vhodnou a jeho věku úměrnou formou možnost poznat vhodné způsoby, 

metody a strategie k efektivnímu učení cizího jazyka 

 vhodnou formou žákům nabízíme možnost třídit a vyhledávat informace v cizím jazyce a 

na základě jejich pochopení je využívat dál, v jiných předmětech a v praktickém životě 

 nabízíme žákovi dostatek možností vytvořit si pozitivní vztah k učení se cizímu jazyku a 

celoživotnímu učení 

 

Kompetence k řešení problému 

 předkládáme žákovi různé problémové situace při výuce cizího jazyka  

 nabízíme žákovi možnost rozpoznat, adekvátně k jeho věku a zkušenostem, pochopit 

problém a naplánovat jednoduchý způsob jeho řešení 

 žákovi  nabízíme možnost využívat vědomosti a dovednosti získané v cizím jazyce 

k objevování vhodných způsobů řešení problémů 

 žák má možnost samostatně řešit problémy úměrné jeho věku 

 žákovi nabízíme dostatek možností sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů    

 

Kompetence komunikativní 

 nabízíme žákům dostatek modelových situací, kde se mohou vyjadřovat v písemném i 

mluveném projevu v cizím jazyce 

 navozujeme situace, kdy žák má možnost naslouchat promluvám druhých lidí, má 

možnost na ně účinně reagovat a zapojovat se do jednoduchých dialogů v cizím jazyce 

 předkládáme žákovi dostatečné množství obrazových materiálů, zvuků a jiných 

komunikačních prostředků a dáváme mu možnost pracovat s nimi 

 nabízíme žákovi informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci 

s okolním světem  

 

Kompetence sociální a personální 

 nabízíme žákovi dostatek možností pracovat ve skupině, týmu 

 navozujeme dostatek situací, které vedou k vědomí odlišnosti a jedinečnosti každého 

člověka 

 nabízíme žákovi možnost komunikovat v malé skupině i v celé třídě 

 předkládáme žákovi dostatek možností a modelových situací, kdy žák má možnost 

podílet se na řešení  daného problému 

 předkládáme dostatek situací, kdy žák řídí a ovládá svoje chování 

 podporujeme jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj  

 

Kompetence občanské 

 předkládáme žákovi dostatek možností respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si 

jejich vnitřních hodnot 

 navozujeme modelové situace, které žákovi jednoduchým způsobem osvětlují zákony a 

společenské normy naší společnosti a vedeme ho ke srovnání a respektování základních 

zákonů a norem cizojazyčného prostředí 
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 vhodnou formou dáváme žákovi možnost respektovat a ocenit naše tradice, kulturní a 

historické dědictví a porovnat je s tradicemi cizojazyčného prostředí 

 

Kompetence pracovní 

 nabízíme žákovi možnost využívat  znalosti a zkušenosti získané ve výuce cizího jazyka 

v jiných vzdělávacích oblastech  
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Předmět: Anglický jazyk - 1. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

Snaží se poslouchat, zopakovat a 

použít slova a slovní spojení, se 

kterými se v průběhu výuky setkal. 

 

Tematické celky  

 Colours 

 Numbers 0 - 10 

 Things in the classroom  

  House 

 Family  

 Friends  

 Parts of the body  

 Food and drink  

 Animals  

 Fruit 

 Vegetables 

 Říkanky, písničky, básničky, 

jazykolamy 

Výtvarná výchova 

Pracovní výchova 

- vymalovávání obrázků, 

kreslení slov z dané slovní 

zásoby, … 

 Matematika  

- čísla 0 - 10,  jednoduché 

matematické operace do 10 

Český jazyk 

- vztahy mezi slovy (slova 

nadřazená, podřazená, 

protikladná) významové 

okruhy, angl. říkanky, 

básničky, jazykolamy  

Člověk a jeho svět 

- pojmenování částí lidského 

těla, zvířat, ovoce, 

zeleniny, věcí ve třídě 

Hudební výchova 

- zpívání angl. jednoduchých 

písniček 

Hračky, 

maňásci, 

předměty, stolní 

hry (pexeso, 

domino,…) 

obr. karty, 

obrázky, 

výstřižky, 

tematické 

obrázkové 

slovníky, 

omalovánky,…. 

 

Rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou výslovností  

adekvátně na ně a reaguje na ně 

verbálně i neverbálně 

 

Jednoduché pokyny potřebné pro práci 

ve třídě, ve skupině – stand up, sit 

down, look, listen, point, mime, come 

in, show, point, ….(doprovázené 

mimikou, gesty) 

Hudební výchova 

- zpívání angl. jednoduchých 

písniček, hra na tělo 

Tělesná výchova 

- pohybové hry ve třídě, 

v tělocvičně doprovázené 

angl. pokyny 
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Snaží se zapojit do jednoduchého 

rozhovoru, vede jednoduchý rozhovor 

s učitelem, sdělí jednoduchým 

způsobem základní informace týkající 

se jeho samotného 

 otázky: What´s this? Who ´s 

this? What´s your name? How 

are you? How many? What 

colour? 

 odpovědi : slova z dané slovní 

zásoby, yes/no 

Hudební výchova 

- zpěv jednoduchých angl. 

písniček obsahujících fráze 

z učiva  

 

Snaží se používat jednoduchý 

obrázkový tematický slovník. 

 

Slova z tematických celků. 
Pracovní výchova 

Výtvarná výchova 

- vymalovávání obrázků, 

kreslení slov z dané slovní 

zásoby 
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    Předmět: Anglický jazyk - 2. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

Snaží se zopakovat a použít slova a 

slovní spojení, se kterými se v průběhu 

výuky setkal.  

 

Tematické celky  

 Colours 

 Numbers 0 - 10 

 Things in the classroom  

 House 

 Family  

 Friends  

 Parts of the body  

 Food and drink  

 Animals  

 Fruit 

 Vegetables 

 Říkanky, písničky, básničky, 

jazykolamy 

 

Výtvarná výchova  

 Pracovní výchova  

- vymalovávání obrázků, 

kreslení slov z dané slovní 

zásoby,… 

 Matematika  

- čísla 0 - 10,  jednoduché 

matematické operace do 10 

Český jazyk 

- vztahy mezi slovy (slova 

nadřazená, podřazená, 

protikladná) významové 

okruhy, angl. říkanky, 

básničky, jazykolamy  

Člověk a jeho svět  

- pojmenování částí lidského 

těla, zvířat, ovoce, 

zeleniny, věcí ve třídě 

Hudební výchova  

-   zpívání angl.   

     jednoduchých písniček 

 

Hračky, 

maňásci, 

předměty, stolní 

hry (pexeso, 

domino,…) 

obr. karty, 

obrázky, 

výstřižky, 

tematické 

obrázkové 

slovníky, 

omalovánky,…. 

 

Rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou výslovností větám, 

adekvátně na ně a reaguje na ně 

verbálně i neverbálně. 

 

Jednoduché pokyny potřebné pro práci 

ve třídě (stand up, sit down, look, listen, 

point, mime, come in, show, point, 

stop….(doprovázené mimikou, gesty, 

….) 

 

Hudebná výchova  

- zpívání angl. jednoduchých 

písniček , hra na tělo 

Tělesná výchova  

- pohybové hry ve třídě, 

v tělocvičně doprovázené 

 



 

 60 

angl. pokyny 

 

Snaží se rozlišit grafickou a mluvenou 

podobu jednoduchých slov z 

probíraných tematických celků. 

 

 

Slova, frekventované výrazy 

z tematických celků 

english alphabet 

  

 

Snaží se zapojit do jednoduchého 

pomalu a pečlivě vyslovovaného  

rozhovoru, vede jednoduchý rozhovor 

s učitelem, spolužákem, sdělí 

jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného 

 

 

Rozhovory  

 otázky : What´s this? Who ´s 

this? What´s your name? How 

are you? How old are you? How 

many? What colour?  

 odpovědi : slova z dané slovní 

zásoby, yes/no 

 

Hudební výchova 

- zpěv jednoduchých angl. 

písniček obsahujících fráze 

z učiva 

 

 

Používá obrázkový slovník. 
 

 Výtvarná výchova 

Pracovní výchova 
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Předmět: Anglický jazyk - 3. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

Vyslovuje a zopakuje a použije slova a 

slovní spojení, se kterými se v průběhu 

výuky setkal. 

Tematické celky  

 Colours 

 Numbers 0 - 10 

 Things in the classroom  

  House 

 Family  

 Friends  

 Parts of the body  

 Food and drink  

 Animals  

 Fruit 

 Vegetables 

Říkanky, písničky, básničky, 

jazykolamy 

Výtvarní výchova 

 Pracovní výchova 

- vymalovávání obrázků, 

kreslení slov z dané slovní 

zásoby,… 

 Matematika 

- čísla 0 - 20,  jednoduché 

matematické operace do 20 

Český jazyk 

- vztahy mezi slovy (slova 

nadřazená, podřazená, 

protikladná) významové 

okruhy, angl. říkanky, 

básničky, jazykolamy  

Člověk a jeho svět 

- pojmenování částí lidského   

těla, ovoce, zeleniny, věcí 

ve třídě, členění na zvířata 

domácí, zvířata v zoo  

Hudební výchova  

- zpívání angl. jednoduchých 

písniček 

 

Hračky, 

maňásci, 

předměty, stolní 

hry (pexeso, 

domino,…) 

obr. karty, 

obrázky, 

výstřižky, 

tematické 

obrázkové 

slovníky, 

omalovánky,…. 

 

Rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou sdělovány 

pomalu sdělovány pomalu a s pečlivou 

výslovností, reaguje na ně verbálně i 

neverbálně 

 

Jednoduché pokyny potřebné pro práci 

ve třídě (stand up, sit down, look, listen, 

point, mime, come in, show, point, 

stop, turn left, turn right, turn back, go 

straight on….) 

Hudební výchova  

- zpívání angl. jednoduchých 

písniček  

Tělesná výchova 

- pohybové hry ve třídě, 

v tělocvičně doprovázené 
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 angl. pokyny 

 

Rozlišuje grafickou a mluvenou 

podobu slova. 

 

 

Slovní zásoba z tematických celků 

  

 

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů, 

sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace, odpovídá na jednoduché 

otázky   

 

 

Rozhovory  

 otázky : What´s this? Who ´s 

this? What´s your name? How 

are you? How old are you? How 

many? What colour?,…  

 odpovědi : slova z dané slovní 

zásoby, yes/no  

 

Český jazyk  

- dialog, pozdrav,…. 

 

 

Používá abecední slovník učebnice. 
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    Předmět: Anglický jazyk - 4. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

Snaží se porozumět známým slovům a 

jednoduchým větám pokud jsou 

pronášeny pomalu a zřetelně a týkají 

se osvojovaných témat, zejména pokud 

má k dispozici vizuální podporu 

 

Tematické celky  

 1.-3.r. 

 my classroom 

 my family  

 my home 

 my room 

 me and my frond 

 my pets 

 my hobbies 

 my favourite food and drink 

 

Výtvarná výchova 

Pracovní výchova 

- kreslení slov z dané slovní 

zásoby,… 

Matematika 

- číselná řada 0 - 100,  

jednoduché matematické 

operace do 20 

Český jazyk 

- vztahy mezi slovy (slova 

nadřazená, podřazená, 

protikladná) významové 

okruhy, angl. říkanky, 

básničky, jazykolamy  

Hudební výchova  

- zpívání angl. jednoduchých 

písniček 

 

Předměty, stolní 

hry (pexeso, 

domino,…) 

obr. karty, 

obrázky, 

výstřižky, 

tematické 

obrázkové 

slovníky, …. 

Snaží se porozumět jednoduchým 

krátkým textům z běžného života, za 

vizuální podpory 

 

 

 

Český jazyk 

Člověk a jeho svět 

 

 

Snaží se v jednoduchém textu vyhledat 

potřebnou informaci,  

 

 

  

 

Práce se slovníkem 

 

Práce se slovníkem obrázkovým, 

tématickým, kapesním 

 

Český jazyk 

- abeceda 

 

 

Snaží se napsat krátký text s použitím 

jednoduchých vět a slovních spojení  

 

Základní gramatické struktury a typy 

vět – věta jednoduchá  

 

Český jazyk 

- stavba věty, druhy vět, 
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Present simple – základní užití,  tvorba 

otázky, krátké odpovědi a záporu,  

Present continuous – základní užití, 

tvorba otázky, krátké odpovědi a záporu 

Porovnávání užití present simple x 

present continuous 

slovní druhy 

 

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů, 

sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace, odpovídá na jednoduché 

otázky  

 

Slovní zásoba z tematických celků 
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Předmět: Anglický jazyk - 5. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: Poslech s porozuměním 

- 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, zejména 

pokud má k dispozici vizuální 

oporu 

- rozumí jednoduchému 

poslechovému textu, pokud je 

pronášen pomalu a zřetelně 

a má k dispozici vizuální oporu  

 

Mluvení 

- aktivně se zapojuje 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, 

Výslovnost a intonace 

- krátké a dlouhé samohlásky 

 - přízvuk ve slově 

 - krátké a dlouhé “i” 

 - přízvuk ve větě 

 - otázky “ano/ne” 

 - “r” a “l” 

 - znělé a neznělé “th” 

 - rytmus a přízvuk ve větě 

 - uzavřené, krátké “ə” 

 - “Þ” a “əu” 

 - přízvuk slov 

 - “Þ” a “כ” 

 - “ζ” a “s” 

 - samohlásky 

 - fonetická abeceda 

 - “i” 

 - slabiky 

 

Tematické okruhy a slovní zásoba 

Abeceda 

- abeceda a hláskování 

Čísla 

- 1-100 

Škola 

- vybavení třídy 

- pokyny 

Mezipředmětové vztahy 

M –  matematické úkony 

- výpočet jednoduchých úloh 

Př – popis těla člověka a 

známých zvířat 

D – původ názvů měst v Anglii 

Z – svět, kontinenty a oceány 

- hlavní geografické útvary a 

jejich názvy 

HV - běžné hudební nástroje 

VV - popis vzhledu lidí 

 

Průřezová témata 

VEGS 

- Evropa a svět nás zajímá 

- Objevujeme Evropu a svět  

MKV 

- Lidské vztahy 

- Multikulturalita 

MV 

- Kritické čtení a vnímání 

mediálního sdělení 

OSV 

- Poznávání lidí 

- Kreativita 

 

Možnost projektů na 

Učebnice 

Project 1 (3rd edition), 

Oxford 

 

 

Webové stránky 

 

Počítačové programy 

 

Smartboard 

 

Kopírované materiály 
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volného času a dalších 

osvojovaných témat a podobné 

otázky pokládá 

 

 

Čtení s porozuměním 

- vyhledá potřebnou informaci 

v jednoduchém textu, který se 

vztahuje k osvojovaným 

tématům 

- rozumí jednoduchým krátkým 

textům z běžného života, 

zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

 

 

Psaní 

- napíše krátký text, používá 

jednoduchá slovní spojení a 

věty o sobě, rodině, činnostech 

a událostech z oblasti svých 

zájmů a každodenního života 

- vyplní osobní údaje do 

formuláře 

 

 

- školní předměty a rozvrh 

 Rodina 

- členové rodiny 

Zvířata 

- domácí mazlíčci 

Volný čas 

- každodenní činnosti 

- volnočasové aktivity 

- hudební nástroje 

Čas 

- hodiny 

- dny v týdnu 

Bydliště 

- nábytek 

- části domu 

- běžné technické vybavení 

domácností 

- místa a budovy ve městě 

- názvy zemí 

Oblečení 

- vzhled člověka 

- druhy oblečení 

- bajka: Královy nové šaty  

Reálie zemí příslušných jazykových 

oblastí 

- školský systém ve VB a Walesu 

- sport v USA, VB a Kanadě 

- bydlení ve VB 

- lidé z anglicky mluvících zemí 

 

 

Komunikační situace 

- setkání 

- udílení pokynů  

výběrové téma 
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- dotazy na čísla a číselné údaje 

- dotaz na slovo v angličtině 

- popis obrázku 

 - osobní dotazy při seznamování se 

 - narozeniny 

 - uvedení nového žáka do kolektivu 

 - telefonování do rozhlasu 

 - hry s otázkami a odpovědi „ano/ne“  

- popis a porovnání obrázků 

- porovnání školních rozvrhů 

- volný čas  

- dotazy na čas, na začátek a konec        

- aktivity 

- typický den školáka 

- v bytě/v domě  

- ve městě 

- popis pokoje 

- dotazy na dovednosti 

- esej: „Co můj kamarád umí“ 

- porovnání vzhledu, popis osoby 

- v obchodě 

- vyprávění o svém způsobu života – 

ústně i písemně 

 

Jazykové prostředky 

- neurčitý člen 

- rozkazovací způsob 

- množné číslo podstatných jmen 

- vazba “there is/there are” 

- sloveso „být“ v kladné a záporné 

větě, v otázce, ve ztažené formě 

- přivlastňovací zájmena 

- přivlastňovací pád 

- otázky s tázacímí zájmeny 
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- sloveso „mít“ v kladné a záporné 

větě, v otázce 

- postavení  přídavných jmen ve větě 

- předložky s časovými údaji 

- přítomný čas prostý 

- předložky při popisu umístění 

- vazba “there is/there are” 

- sloveso “mohu”/ “umím” 

- slovesa „být“ a „mít“ při popisu osob 

- přítomný čas průběhový 

- otázka na cenu 

 

 

Dvojjazyčný a výkladový slovník 

- práce se slovníkem 
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Vzdělávací oblast: 
Matematika a její aplikace 

 
Vzdělávací obor: 

Matematika a její aplikace - vzdělávací obsah je realizován  prostřednictvím  

                                                                 předmětu Matematika 
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Charakteristika vyučovacího předmětu  Matematika –  1. stupeň 

 

 
a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Předmět Matematika má nezastupitelnou roli v základním vzdělávání. Je součástí vzdělávací oblasti 

Matematika a její aplikace. Umožňuje žákům rozumové poznání přírodních zákonitostí pomocí 

matematických symbolů. Prostřednictvím matematických znaků, útvarů a pojmů uvádí žáky do číselných a 

prostorových vztahů ve skutečnosti. Učí je užívat matematiku v reálných situacích, rozvíjí intelektuální 

schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického, kritického 

a přesného myšlení a usuzování. Poznatky, vědomosti a dovednosti získané v matematice jsou nezbytné pro 

základní vzdělání. Vytvářejí předpoklady pro další úspěšné studium a uplatnění ve většině oborů 

profesionální přípravy, jsou potřebné i v praktickém životě.  

 

Matematika je  realizována v 1. až  5. ročníku: 

1. ročník  - 4 hodiny týdně 

2. až  5. ročník – 5 hodin týdně 

Celková týdenní dotace 20 hodin byla doplněna o 4 disponibilní hodiny na 24 hodin. 

 

Vzdělávací obsah Matematiky je rozdělen na čtyři tematické okruhy :  

1. číslo a početní operace  

2. závislosti, vztahy a práce s daty  

3. geometrie v rovině a prostoru 

4. nestandardní aplikační úlohy a problémy 

 

 

 

b) výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 

 

Kompetence k učení  

 vybíráme a využíváme efektivní způsoby řešení úloh, matematické metody a strategie,  

 učíme žáky vyhledávat informace a třídit matematické poznatky a dovednosti a na základě 

jejich pochopení je efektivně využívat v praktických činnostech – odhady, měření, 

porovnávání 

 žákovi rozvíjíme paměť prostřednictvím numerických výpočtů 

 učíme ho přesně a stručně se vyjadřovat užíváním matematické symboliky, operovat 

s matematickými termíny, znaky a symboly 

 prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh  žáka zdokonalujeme v grafickém projevu 

 účinně používáme hodnocení a sebehodnocení 

 vedeme žáka k samostatnosti, aby dokázal samostatně získané výsledky porovnávat 

 rozvíjíme u něj abstraktní, exaktní, kombinatorické a logické myšlení 

 nabízíme žákům prostor pro vnímání složitosti reálného světa 

 umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich 

výsledků 

 srozumitelně jim vysvětlujeme, co se mají naučit 

 stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

 vedeme žáky k ověřování výsledků 
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Kompetence k řešení problémů  

 rozvíjíme u žáka důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh 

 vedeme je k sebekontrole, k systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti 

 učíme je provádět rozbor problémů a plánu řešení, vedeme je k samostatnému řešení 

problémů 

 učíme je odhadovat výsledky, vedeme je k volbě správného postupu, vyhodnocování 

správností výsledků 

 zajímáme se  o náměty, názory, zkušenosti žáků 

 klademe otevřené otázky a vybízíme žáky k pojmenování cíle činnosti 

 vedeme žáky k plánování úkolů a postupů 

 zařazujeme metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci 

 umožňujeme, aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou 

 podle potřeby pomáháme žákům v činnostech, pracujeme s chybou žáka jako s příležitostí, 

jak ukázat cestu ke správnému řešení 

 dodáváme žákům sebedůvěru 

 

Kompetence komunikativní  

 zadáváme úkoly tak, aby žák dokázal formulovat a vyjadřovat své myšlenky v logickém 

sledu 

 dbáme na to, aby se žák vyjadřoval výstižně 

 nabízíme žákovi možnost obhájit svůj názor a vhodně argumentovat 

 předkládáme dostatek situací, aby správně reagoval na podněty 

 žáky učíme přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně 

symboliky 

 zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 vedeme žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

 vedeme žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 

 

 

Kompetence sociální a personální  

 prostřednictvím řešení matematických problémů učíme žáky  kritickému usuzování, 

srozumitelné a věcné argumentaci, ke kolegiální radě a pomoci, pracovat v týmu 

 učíme je spolupracovat s druhými, vedeme je, aby ocenili zkušenosti druhých lidí a 

respektovali různá hlediska 

 umožňujeme každému žákovi zažít úspěch 

 podněcujeme žáky k argumentaci 

 hodnotíme žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

 

  

Kompetence občanské  

 při zpracovávání informací žáky vedeme ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení 

 učíme je hodnotit svoji  práci a práci ostatních 

 vedeme je k ohleduplnosti a taktu, učíme je vnímat složitosti světa. 

 nabízíme jim možnost si být vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

 podle potřeby žákům v činnostech pomáháme a umožňuje jim, aby na základě jasných 

kritérií hodnotili své činnosti  nebo výsledky. 
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Kompetence pracovní  

 vytváříme zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě 

 učíme je využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech.  

 organizujeme jim čas a prostor tak, aby to sami dokázali 

 zadáváme úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých 

informačních zdrojů a které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 

 vedeme žáky ke správným způsobům užití vybavení, techniky a pomůcek 

 vytváříme příležitosti k interpretaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných 

forem záznamů. 
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    Předmět: Matematika - 1. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

Používá přirozená čísla 0-20 

k modelování reálných situací, 

počítá předměty v oboru  0-20, 

vytváří soubory s daným počtem 

prvků do 20-ti. 

 

přirozená čísla, celá čísla 0-20,  

číslice 0-20  

 

Cizí jazyk 

- čísla 0 – 10 

Pracovní výchova 

- modelování číslic, sestavování 

čísel ze stavebnice 

 

 

Čte, zapisuje a porovnává 

přirozená čísla do 20, užívá a 

zapisuje vztah rovnosti a 

nerovnosti. 

 

zápis čísla v desítkové 

soustavě a jeho znázornění 

(číselná osa, teploměr, model) 

vztahy menší, větší, rovno, 

znaménka > <  =  +  - 

  

 

Orientuje se na číselné ose. 

 

číselná osa 

  

 

Sčítá a odčítá zpaměti v oboru  

0-10, v oboru 10-20 bez přechodu 

přes desítku; 

seznamuje se se sčítáním a 

odčítáním v oboru do 20-ti 

s přechodem přes desítku. 

 

 

vlastnosti početních operací  

s čísly 

algoritmy sčítání a odčítání, 

součet čísel, rozdíl čísel 

  

 

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje a modeluje osvojené 

početní operace v oboru 0-20. 

 

 

slovní úlohy na sčítání a 

odčítání, s užitím vztahů 

o n-více a o n-méně 

 

Výtvarná výchova  
- znázornění slovní úlohy 

 

 

Orientuje se v čase. 

 

den, hodina, minuta 
 

Člověk a jeho svět  
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- režim dne, části dne 

 

Popisuje jednoduché závislosti 

z praktického života. 

 

počítání s papírovými mincemi  

v hodnotě do 20 Kč  

 

Člověk a jeho svět 

- 4 roční období, 3 měsíce, rok, 

12 měsíců, 7 dnů v týdnu, počet 

členů v rodině 

Cizí jazyk 

- rodina, barvy, ovoce, zelenina, 

zvířata 

 

 

Doplňuje tabulky a posloupnosti 

čísel 0-20. 

 

 

tabulky u slovních úloh 

  

 

Rozezná, pojmenuje, vymodeluje 

jednoduché rovinné útvary: 

trojúhelník, čtverec, obdélník, 

kruh 

 

 

geometrie 

trojúhelník, čtverec, obdélník, 

kruh 

 

Výtvarná výchova 

- geometrické tvary a jejich 

střídání v návrhu na textil 

Pracovní výchova 

- modelování, práce se stavebnicí 

 

 

Porovnává velikost útvarů – větší, 

menší. 

 

geometrie 

trojúhelník, čtverec, obdélník a 

kruh v různých velikostech 

Český jazyk 

- zrakové rozlišování předmětů, 

písmen, … 
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    Předmět: Matematika - 2. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

Používá přirozená čísla 0-100 

k modelování reálných situací, 

počítá předměty v oboru  0-100, 

vytváří soubory s daným počtem 

prvků do 100. 

 

přirozená čísla, celá čísla  

0-100  

číslice 0-100 

počítání po desítkách, po jedné 

do 100 

 

Cizí jazyk  
- čísla 0 – 10 

Matematická 

soutěž 

KLOKAN - 

kategorie 

Cvrček. 

 

Čte, zapisuje a porovnává 

přirozená čísla do 100, užívá a 

zapisuje vztah rovnosti a 

nerovnosti. 

 

zápis čísla v desítkové 

soustavě a jeho znázornění 

(číselná osa, teploměr, model) 

vztahy menší, větší, rovno, 

znaménka > <  =  +  - 

  

 

Užívá lineární uspořádání, zobrazí 

číslo na číselné ose. 

Učí se zaokrouhlovat dané číslo na 

desítky. 

 

číselná osa 

zaokrouhlování daného čísla na 

desítky 

  

 

Provádí zpaměti jednoduché 

početní operace s přirozenými 

čísly v oboru 0-100; 

sčítá a odčítá v oboru do 100 

s přechodem přes desítku; 

umí násobit a dělit přirozená čísla 

v oboru násobilek do 100. 

 

 

 

 

 

vlastnosti početních operací 

s čísly 

algoritmy sčítání, odčítání, 

násobení, dělení přirozených 

čísel ; 

součet, rozdíl, součin, podíl 

čísel; 

násobilka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

sčítání a odčítání násobků 

deseti; 

násobek, násobení jako 
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opakované sčítání 

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje a modeluje osvojené 

početní operace v oboru 0-100. 

slovní úlohy na sčítání a 

odčítání, s užitím vztahů o n-

více a o n-méně, na násobení, 

na dělení, s užitím vztahů n-

krát více a n-krát méně, 

se dvěma početními výkony, 

s užitím závorek 

Výtvarná výchova 

- znázornění slovní úlohy 

 

Orientuje se v čase, provádí 

jednoduché převody jednotek 

času. 

 

den – 24 hodin 

hodina – 60 minut 

minuta – 60 sekund 

Člověk a jeho svět  
- režim dne, části dne, délky 

činností, začátek-délka-konec 

vyučování, znalost hodin 

 

 

Popisuje jednoduché závislosti 

z praktického života. 

 

počítání s papírovými mincemi 

a bankovkami v hodnotě do 

100 Kč  

nákupy – kombinace 

koupeného zboží 

 

Člověk a jeho svět  
- 4 roční období, 3 měsíce, rok, 

12 měsíců, 7 dnů v týdnu, 

měsíc-týden, počet členů 

v rodině  

Cizí jazyk  
- rodina, barvy, ovoce, zelenina, 

zvířata 

 

Doplňuje tabulky, schémata a 

posloupnosti čísel 0-100. 

tabulky   

Rozezná, pojmenuje, vymodeluje 

a popíše základní rovinné útvary a 

jednoduchá tělesa; nachází 

v realitě jejich reprezentaci. 

geometrie 

rovinné útvary: trojúhelník, 

čtverec, obdélník, kruh, bod, 

lomená čára, přímka, úsečka,   

útvary v prostoru: kvádr, koule, 

krychle, válec,  

rýsování úsečky 

Výtvarná výchova  
- geometrické tvary a jejich 

střídání v návrhu na textil 

Pracovní výchova  
- stavebnice, stavby podle 

obrázků; modelování 

 

Porovnává velikost útvarů, měří 

délku úsečky na cm a odhaduje 

délku úsečky. 

délka úsečky;  

jednotky délky – metr, 

decimetr, centimetr 
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    Předmět: Matematika - 3. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

Používá přirozená čísla 0-1000 

k modelování reálných situací, 

počítá předměty v oboru  0-1000, 

vytváří soubory s daným počtem 

prvků do 1000. 

 

přirozená čísla, celá čísla 

0-1000,  

číslice 0-1000 

počítání po desítkách, po 

stovkách, po jedné do 1000 

 Matematická 

soutěž 

KLOKAN 

kategorie –

Cvrček. 

 

Čte, zapisuje a porovnává 

přirozená čísla do 1000, užívá a 

zapisuje vztah rovnosti a 

nerovnosti. 

 

zápis čísla, dvojciferných a 

trojciferných čísel v desítkové 

soustavě a jeho znázornění 

(číselná osa, teploměr, model) 

vztahy menší, větší, rovno, 

znaménka >  <  =  +  - 

  

 

Užívá lineární uspořádání, zobrazí 

číslo na číselné ose. 

Učí se zaokrouhlovat dané číslo.  

 

číselná osa, znázorňování čísel 

na číselné ose; 

zaokrouhlování daného čísla na 

desítky, stovky 

  

 

Provádí zpaměti jednoduché 

početní operace s přirozenými 

čísly v oboru 0-1000; 

sčítá a odčítá v oboru do 1000 

s přechodem přes desítku; 

umí násobit a dělit přirozená čísla 

v oboru násobilek do 100 

umí písemně sčítat a odčítat  dvě 

 

vlastnosti početních operací  

s čísly 

algoritmy sčítání, odčítání, 

násobení, dělení přirozených 

čísel ; 

součet, rozdíl, součin, podíl, 

neúplný podíl, zbytek; 

násobilka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
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trojciferná čísla. 

 

 

sčítání a odčítání násobků 10 a 

100 

násobení a dělení dvojcifer.  

čísel jednociferným; 

násobení a dělení součtu nebo 

rozdílu dvou čísel, užití závorek; 

dělení se zbytkem 

písemné sčítání dvou sčítanců, 

kontrola výsledku záměnou 

sčítanců; 

písemné odčítání, kontrola 

výsledku sčítáním 

 

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje a modeluje osvojené 

početní operace v oboru 0-1000. 

 

slovní úlohy na sčítání a 

odčítání, s užitím vztahů o n-

více a o n-méně, na násobení, 

na dělení, s užitím vztahů  

n-krát více a n-krát méně, se 

dvěma početními výkony, 

s užitím závorek 

 

Výtvarná výchova 

- znázornění slovní úlohy 

Český jazyk 

- zápisy slovních úloh 

 

 

Orientuje se v čase, provádí 

jednoduché převody jednotek 

času. 

 

den – 24 hodin 

hodina – 60 minut 

minuta – 60 sekund 

 

Člověk a jeho svět  
- režim dne, části dne, délky 

činností, začátek-délka-konec 

vyučování, znalost hodin 

 

 

Popisuje jednoduché závislosti 

z praktického života. 

 

počítání s papírovými mincemi 

a bankovkami v hodnotě  

do 1 000 Kč  

nákupy – kombinace 

koupeného zboží 

 

Člověk a jeho svět 

- 4 roční období, 3 měsíce, 

rok,12 měsíců, 7 dnů v týdnu, 

měsíc-týden, počet členů 

v rodině  

 

 

Doplňuje tabulky, schémata a 

posloupnosti čísel 0-1000. 

 

tabulky 
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Rozezná, pojmenuje, vymodeluje 

a popíše základní rovinné útvary a 

jednoduchá tělesa; nachází 

v realitě jejich reprezentaci. 

 

geometrie 

rovinné útvary: trojúhelník, 

čtverec, obdélník, kruh, 

kružnice, bod, lomená čára, 

přímka, polopřímka, opačná 

polopřímka, úsečka, vzájemná 

poloha dvou přímek, průsečík 

dvou přímek; rovnoběžky, 

různoběžky; průsečík dvou 

různoběžek; 

strana rovinného obrazce; 

obvod, výpočet obvodu 

rovinného obrazce sečtením 

délek jeho stran 

 

útvary v prostoru: kvádr, 

krychle, válec, koule, kužel, 

jehlan 

rýsování přímek, úsečky dané 

délky 

 

Výtvarná výchova  
- geometrické tvary a jejich 

střídání v návrhu na textil, 

keramiku 

Pracovní výchova 

- stavebnice, stavby podle 

obrázků; modelování 

 

 

Porovnává velikost útvarů, měří 

délku úsečky na dm, cm, mm a 

odhaduje délku úsečky. 

 

délka úsečky;  

jednotky délky – metr, 

decimetr, centimetr, milimetr; 

měření délek stran rovinných 

obrazců, hran těles 
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    Předmět: Matematika - 4. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

Využívá při pamětném i 

písemném počítání komutativnost 

a asociativnost sčítání a násobení  

v oboru přirozených čísel do 

miliónu. 

 

sčítání a odčítání přirozených 

čísel v oboru 0 – 1 000 000; 

násobení a dělení přirozených 

čísel do 1 000 000 

jednociferným číslem; 

komutativnost a asociativnost 

sčítání a násobení; 

vztahy mezi sčítáním a 

odčítáním, násobením a 

dělením; 

počítání po statisících, 

desetitisících, tisících; 

čtení a zápis čísel v desítkové 

soustavě;  

rozklad čísla v desítkové 

soustavě; 

porovnávání čísel, číselná osa, 

řešení jednoduchých nerovnic 

s užitím číselné osy  

 

  

Matematická 

soutěž 

KLOKAN 

kategorie - 

Klokánek. 
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Zaokrouhluje přirozená čísla, 

provádí odhady a kontroluje 

výsledky početních operací 

přirozených čísel  

v oboru 0 - 1 000 000. 

 

zaokrouhlování čísel na 

statisíce, desetitisíce, tisíce ,sta, 

desítky; 

odhad výsledku; 

kontrola výpočtu 

  

Přečte zápis desetinného čísla a 

vyznačí na číselné ose desetinné 

číslo dané hodnoty. 

desetinná čísla   

 

Učí se vyhledávat, sbírat a třídit 

data. Provádí a zapisuje 

jednoduchá pozorování ( např. 

Měření teploty) 

 

řady čísel; 

potřebná data k řešení úloh 

 

  

 

Čte a sestavuje jednoduché 

tabulky a diagramy. 

 

tabulky; diagramy; 

úlohy s přímou úměrou 

 

 

Člověk a jeho svět  
- graf teplot 

 

 

Narýsuje a znázorní základní 

rovinné útvary ( čtverec, obdélník, 

trojúhelník a kružnici); užívá 

jednoduché konstrukce. 

 

 

konstrukce čtverce, obdélníka, 

trojúhelníka, kružnice, kruhu;  

síť kvádru, krychle 

  

 

Sčítá a odčítá graficky úsečky; 

určí délku lomené čáry, obvod 

mnohoúhelníku sečtením délek 

jeho stran. 

 

úsečka 

  

 

Sestrojí rovnoběžky a kolmice. 

 

kolmice, rovnoběžky, 

různoběžky;  
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vzájemná poloha dvou přímek 

v rovině 

 

Určí obsah obrazce pomocí 

čtvercové sítě a užívá základní 

jednotky obsahu. 

 

obsah čtverce a obdélníku ve 

čtvercové síti; 

jednotky obsahu cm2,m2,mm2 

  

 

Rozpozná a znázorní ve čtvercové 

síti jednoduché osově souměrné 

útvary a určí osu souměrnosti 

útvaru překládáním papíru. 

 

osa souměrnosti, souměrné 

útvary; 

rovnoramenný a rovnostranný 

trojúhelník 

 

Výtvarná výchova  
- překreslování obrázků 

 

 

Řeší některé jednoduché 

praktické slovní úlohy a 

problémy, jejichž řešení je do 

značné míry nezávislé na 

obvyklých postupech a 

algoritmech školské matematiky. 

 

slovní úlohy; 

magické čtverce; 

Sudoku 
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    Předmět: Matematika - 5. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

Využívá při pamětném i 

písemném počítání komutativnost 

a asociativnost sčítání a násobení  

přirozených čísel. 

 

pamětné sčítání a odčítání 

přirozených čísel; násobení a 

dělení přirozených čísel  

jednociferným číslem; 

komutativnost a asociativnost 

sčítání a násobení; 

vztahy mezi sčítáním a 

odčítáním, násobením a 

dělením; 

počítání po statisících, 

desetitisících, tisících; 

čtení a zápis přirozených čísel 

v desítkové soustavě; 

rozklad čísla v desítkové 

soustavě; 

porovnávání čísel, číselná osa, 

řešení jednoduchých nerovnic 

s užitím číselné osy  

  

Matematická 

soutěž 

KLOKAN 

kategorie - 

Klokánek. 

 

Provádí písemné početní operace  

přirozených čísel 

v oboru 0 – 1 000 000. 

 

 

 

 

 

 

 

písemné algoritmy násobení a 

dělení; 

násobení jedno a 

dvouciferným činitelem; 

dělení jednociferným a 

dvouciferným dělitelem 
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Zaokrouhluje přirozená čísla, 

provádí odhady a kontroluje 

výsledky početních operací 

přirozených čísel  

v oboru 0 - 1 000 000. 

 

zaokrouhlování přirozených 

čísel na milióny, statisíce, 

desetitisíce, tisíce, sta, desítky; 

odhad výsledku; 

kontrola výpočtu 

  

 

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje osvojené početní operace 

přirozených čísel  

v oboru 0 – 1 000 000.  

 

slovní úlohy na porovnávání 

čísel, na početní výkony, na 

vztahy o n-více (méně), n-krát 

více (méně); 

užívání závorek, jednoduché 

nerovnice 

  

 

Umí názorně vyznačit část  celku, 

umí vyjádřit část celku zlomkem, 

zlomky se jmenovatelem 10, 100 

umí zapsat desetinným číslem a 

přečíst;  sčítání a odčítání 

desetinných čísel a jejich násobení 

a dělení deseti a stem; řeší 

jednoduché úlohy s desetinnými 

čísly. 

 

celek, část, zlomek; desetina, 

setina; 

zlomek se jmenovatelem 10, 

100 a jejich zápis desetinným 

číslem; desetinná čárka; 

psaní a čtení desetinných čísel 

(desetina, setina); 

zobrazování desetinných čísel 

řádu desetin a setin na číselné 

ose; 

porovnávání, sčítání, odčítání 

čísla řádu desetin a setin; 

násobení a dělení desetinného 

čísla deseti, stem 

 

  

Porozumí významu znaku „-“ pro 

zápis celého záporného čísla a toto 

číslo vyznačí na číselné ose.  

číselná osa   

 

Čte a sestavuje jednoduché 

 

tabulky; diagramy, grafy, 
 

Člověk a jeho svět  
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tabulky a diagramy. jízdní řády; 

úlohy s přímou úměrou; 

čtení a sestavování 

sloupkových diagramů; 

zakreslování jednoduchých 

grafů závislostí 

- graf teplot, jízdní řády 

 

Narýsuje a znázorní základní 

rovinné útvary ( čtverec, obdélník, 

trojúhelník a kružnici); užívá 

jednoduché konstrukce. 

 

konstrukce čtverce, obdélníka, 

trojúhelníka, pravoúhlého,  

rovnostranného, 

rovnoramenného trojúhelníka, 

kružnice, kruhu;  

síť kvádru, krychle 

  

 

Sčítá a odčítá graficky úsečky; 

určí délku lomené čáry, obvod 

mnohoúhelníku sečtením délek 

jeho stran. 

 

úsečka 

  

 

Sestrojí rovnoběžky a kolmice. 

 

kolmice, rovnoběžky, 

různoběžky;  

vzájemná poloha dvou přímek 

v rovině 

  

 

Určí obsah obrazce pomocí 

čtvercové sítě a užívá základní 

jednotky obsahu. 

 

obsah čtverce a obdélníku ve 

čtvercové síti; 

jednotky obsahu cm2, m2, mm2, 

a, ha, km2; 

sečtením obsahů podstav a stěn 

kvádru a krychle výpočet 

povrchu těchto těles 

 

 

Výtvarná výchova 

- překreslování obrázků pomocí 

čtvercových sítí 

 

 

Rozpozná a znázorní ve čtvercové 

 

osa souměrnosti, souměrné 
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síti jednoduché osově souměrné 

útvary a určí osu souměrnosti 

útvaru překládáním papíru. 

 

útvary; 

rovnoramenný a rovnostranný 

trojúhelník 

 

Řeší jednoduché praktické slovní 

úlohy a problémy, jejichž řešení je 

do značné míry nezávislé na 

neobvyklých postupech a 

algoritmech školské matematiky. 

 

 

slovní úlohy; 

číselné a obrázkové řady; 

magické čtverce; 

prostorová představivost 
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Vzdělávací oblast: 
Informační a komunikační technologie 

 
Vzdělávací obor:  

Informační a komunikační technologie – vzdělávací obsah je realizován      

                                                                                          prostřednictvím předmětu Informatika                  
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Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika – 1. stupeň 

 

 
a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Informační a komunikační technologie zasahuje do všech oblastí lidského života. 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje žákům aplikovat 

výpočetní techniku ve všech oblastech celého základního vzdělání. 

Předmět Informatika je vyučován na 1. stupni ve čtvrtém a pátém ročníku. 

Časová dotace je 1vyučovací hodina týdně v  5.ročníku a 1 disponibilní hodina ve 4. ročníku. 

Informatika je vyučována v odborné učebně, která je pro žáky přístupná i 

v odpoledních hodinách mimo vyučování. 

Obsahem výuky jsou informační a komunikační technologie. Získané znalosti a 

dovednosti žáci využívají ve všech ostatních předmětech při vyhledávání, zpracovávání a 

prezentování informací. 

Předmět Informatika zahrnuje tři tematické okruhy: 

1. základy práce s počítačem 

2. vyhledávání informací a komunikace 

3. zpracování a využití informací 
 

Používanými metodami a formami výuky jsou frontální, skupinové a projektové 

vyučování.  

V předmětu klademe důraz na tvořivost, práci s informacemi a jejich prezentaci, řešení 

problémů, komunikaci, kooperaci a zodpovědnosti. 
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b) Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v  tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí: 

 

Kompetence k učení 

 předkládáme vhodné způsoby efektivního učení 

 vedeme žáka k ochotě věnovat se dalšímu studiu 

 umožňujeme žákovi mít pozitivní vztah k učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

 ukazujeme mu nejrůznější problémové situace ve škole a mimo ni 

 ověřujeme prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikujeme při 

řešení obdobných nebo nových problémových situací 

 

Kompetence komunikativní 

 vedeme žáka, aby se vyjadřoval výstižně 

 vedeme žáka k aktivní komunikaci v malé i velké skupině 

 nabízíme dostatek informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní 

a účinnou komunikaci s okolním světem 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 umožňujeme žákovi pracovat v týmu 

 podílíme se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

 navozujeme situace, které vedou k vytváření si pozitivní představy o sobě samém 

 

Kompetence občanské 

 vedeme žáka k respektování přesvědčení druhých lidí 

 dodáváme žákům sebedůvěru 

 

Kompetence pracovní 

 předkládáme žákům informace, aby mohli využívat znalosti a zkušenosti získané 

v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na 

budoucnost 
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    Předmět: Informatika - 4. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

 

Využívá základní standardní funkce 

počítače a jeho nejběžnější periferie. 

- pozná tyto části počítače: monitor, 

skříň počítače, klávesnice, myš, 

reproduktory, tiskárna 

- umí se přihlásit do školní počítačové 

sítě 

- zapne a vypne počítač 

- snaží se používat klávesy Delete, 

Shift, Esc, Enter, mezerník a 

písmena a číslice 

- orientuje se na ploše (start, ikony: 

tento počítač, koš 

Základy práce s počítačem 
 

Ovládání myši - správné držení, klik, 

dvojklik, tah. 

Použití významných kláves - Delete, 

Shift, Enter, Esc, mezerník, písmena a 

číslice. 

Základní orientace na klávesnici. 

Přihlášení do školní počítačové sítě, 

správné vypnutí počítače. 

Orientace na ploše a v nabídce Start. 

Hardware – software. 

Uživatelské prostředí WIN: popis 

prostředí, okna (zavírání křížkem), 

složka, tento počítač. 

 

 

  

 

Respektuje pravidla bezpečné práce s 

hardware i software a postupuje 

poučeně v případě jejich závady. 

- nezapojuje přístroj do zástrčky 

- nezasahuje do skříně počítače ani 

jeho periferií 

 

 

Bezpečnost při práci s počítačem. 

 

Člověk a jeho svět 

- pravidla první pomoci při 

zásahu elektrickým 

proudem  

 

 

Chrání data před poškozením, ztrátou 

a zneužitím. 

- pozná disketu, CD, DVD. 

 

Zálohování dat na disketu, CD, DVD. 

Ochrana osobních dat. 
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Při vyhledávání na internetu používá 

jednoduché a vhodné cesty. 

- spustí internet 

- umí zapsat adresu s pomocí učitele 

 

Vyhledávání informací a komunikace 

Spouštění internetu, zápis adresy 

Orientace na úvodní stránce. 

 

 

 

  

Snaží se vyhledat jednoduchou 

informaci na portálech, v knihovnách a 

databázích za pomoci učitele. 

 

Postupy při hledání informací.   

Pokouší se o komunikaci pomocí 

internetu. 

 

e-mail - vytvoření adresy 

           - zasílání e-mailů 

  

 

Snaží se pracovat s textem a obrázkem 

v textovém a grafickém editoru. 

 

- pokouší se vytvořit jednoduchý 

obrázek v programu Malování 

- snaží se o vytvoření jednoduchého 

textu 

Zpracování a využití informací 

Malování - tužka, štětec, sprej, guma. 

 

Textový editor- spuštění, zavírání, 

ukládání textu, velikost, barva a druh 

písma, tučné a podtržené písmo, náhled. 
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    Předmět: Informatika - 5. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

 

Využívá základní standardní funkce 

počítače a jeho nejběžnější periferie. 

- pozná tyto části počítače: monitor, 

skříň počítače, klávesnice, myš, 

reproduktory, tiskárna a ví, k čemu 

slouží 

- umí se přihlásit do školní počítačové 

sítě 

- zapne a vypne počítač 

- používá klik, dvojklik a tažení myši 

- používá klávesy Delete, Shift, Esc, 

Enter, mezerník, šipky, písmena, 

číslice, Backspace 

- orientuje se na ploše (tlačítko start, 

hodiny, ikony: tento počítač, koš 

 

Základy práce s počítačem 
 

Ovládání myši - správné držení, klik, 

dvojklik, tah. 

Použití významných kláves - Delete, 

Shift, Enter, Esc, mezerník, šipky, 

písmena, číslice Backspace. 

Základní orientace na klávesnici. 

Přihlášení do školní počítačové sítě, 

správné vypnutí počítače. 

Orientace na ploše (ikony Tento 

počítač, Koš, …) a v nabídce Start. 

Hardware – software(základní znalosti). 

Uživatelské prostředí WIN: popis 

prostředí, okna (zavírání křížkem, 

zvětšování, zmenšování okna), složka 

(kopírování, přejmenování, vytvoření, 

vyhození do koše) 

 

  

 

Respektuje pravidla bezpečné práce s 

hardware i software a postupuje. 

poučeně v případě jejich závady. 

- nezapojuje přístroj do zástrčky 

- nezasahuje do skříně počítače ani 

jeho periferií 

- oznámí poruchy učiteli 

 

 

 

Zásady bezpečné práce na počítači. 

Prevence zdravotních rizik. 

Řešení základních problémových 

situací při práci na počítači. 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho svět 

- pravidla první pomoci při 

zásahu elektrickým 

proudem  
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Chrání data před poškozením, ztrátou 

a zneužitím. 

 

 

Zálohování dat na disketu, CD, DVD. 

Ochrana osobních dat. 

Rizika zveřejňování osobních údajů. 

Viry a antiviry – základní informace. 

 

  

 

Při vyhledávání na internetu používá 

jednoduché a vhodné cesty. 

- spustí internet 

- umí zapsat adresu  

- orientuje se na úvodní stránce 

- snaží se používat pole Zpět, Vpřed, 

Přejít, Zastavit, Domů 

- vyhledává informace na 

doporučených vhodných stránkách 

 

 

Vyhledávání informací a komunikace 

Spouštění internetu, zápis adresy. 

Orientace na úvodní stránce- pole Zpět, 

Vpřed, Přejít, Zastavit, Domů 

Prohlížeče – např. Internet Explorer 

popis prostředí, portály, adresy, 

vyhledávání. 

Vhodné a nevhodné stránky. 

 

 

  

 

Vyhledává informace na portálech, v 

knihovnách a databázích. 

 

 

Postupy při hledání informací. 

získávání informace, zpracování, 

uložení. 

 

  

 

Komunikuje pomocí internetu či 

jiných běžných komunikačních 

zařízeních. 

 

 

e-mail - vytvoření adresy 

           - zasílání e-mailů 

  

 

Pracuje s textem a obrázkem v 

textovém a grafickém editoru. 

 

- pokouší se vytvořit jednoduchý 

obrázek v programu Malování 

Zpracování a využití informací 

Grafické a textové editory: 

 

Malování - tužka, štětec, sprej, guma, 

geometrické tvary, uložení obrázku, 

vložení do textu. 
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- snaží se o vytvoření jednoduchého 

textu 

 

Textový editor - spuštění, zavírání, 

ukládání textu, velikost, barva a druh 

písma, tučné a podtržené písmo, 

kopírování, náhled, tisk. 
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Vzdělávací oblast: 
Člověk a jeho svět  

 
Vzdělávací obor:  

Člověk a jeho svět – vzdělávací obsah je realizován prostřednictvím předmětu 

                                             Člověk a jeho svět     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět – 1. stupeň 

 
a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je určen pro všechny ročníky 1. stupně. 

Vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury,              

techniky, zdraví a bezpečí. .Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje 

k dovednostem pro praktický život. Utváří žákům prvotní ucelený obraz světa. Učí je vnímat 

základní vztahy ve společnosti a porozumět světu kolem sebe, pozorovat krásu lidských 

výtvorů a přírodních jevů, přemýšlet o nich a chránit je. Učí se porozumět soudobému 

způsobu života, jeho přednostem i problémům (včetně situací ohrožení), učí se vnímat 

současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Pomáhá při upevňování 

pracovních i režimových návyků. Pomáhá žákům při nalézání postavení mezi vrstevníky. 

     Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci 

především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší 

modelové situace atd. 

Do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je integrovaný vzdělávací obsah  vzdělávacího oboru 

Výchova ke zdraví z oblasti Člověk a zdraví. 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických 

okruhů. 

1. místo, kde žijeme 

2. lidé kolem nás 

3. lidé a čas 

4. rozmanitost přírody 

5. člověk a jeho zdraví 

 

Předmět Člověk a jeho svět vyžaduje velkou škálu forem realizace. Kromě tradiční 

výuky ve třídách a práce ve skupinách zařazujeme přírodovědné vycházky, návštěvu 

Záchranné stanice a Hasičského sboru ve Vimperku, exkurze na některá specializovaná 

pracoviště např. Městský úřad, Pošta, Pekárna. Spolupracujeme s Městskou policií – besedy, 

přecházení nových prvňáčků přes přechody ve městě, pracujeme v sešitech Ajax. Nedílnou 

součástí je spolupráce s Národním parkem Šumava, který pro nás připravuje výukové 

přírodovědné programy. 

Výuku doplňujeme též krátkodobými projekty např. Den Země. 

Do předmětu je zařazen Minimální preventivní program (MPP), který probíhá v rámci celé 

školy a je specifikován školním preventistou, dále je do tohoto předmětu zařazena 

problematika finanční gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných událostí, korupce a 

obrany státu.. 

 

Časová dotace:   1. ročník - 1 hodina 

                           2. ročník - 2 hodiny 

                           3. ročník - 3 hodiny 

                           4. ročník - 3 hodiny 

                           5. ročník - 3 hodiny 
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Zařazená průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova -  Morální rozvoj a Sociální rozvoj 

Výchova demokratického občana - Občanská společnost a škola 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět 

Multikulturní výchova - Lidské vztahy 

Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí                           

 

b) Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí : 

 

Kompetence k učení 

 nabízíme žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní 

samostatně organizovat a řídit vlastní učení 

 vedeme žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a 

systematizaci 

 vedeme žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků 

 umožňujeme žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok 

 na základě prožitku úspěchu vedeme žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního 

vzdělávání. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 vedeme žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učíme je 

rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti 

 ukazujeme žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a 

vedeme je k jejich ověřování a srovnávání 

 vedeme žáky k ověřování správnosti řešení problému. 

 orientace v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu  

 

 

Kompetence komunikativní 

 rozvíjíme u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a 

názory na lidskou společnost, přírodní jevy a historické události 

 seznamujeme žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o probíraných 

tématech (kroniky, encyklopedie, internet, učebnice, návody) 

 vedeme žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních 

prostředků. 

 bezpečná komunikace prostřednictvím elektronických médií 

 

Kompetence sociální a personální 

 vedeme žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při 

vyhledávání informací  i zpracování výstupů v oblasti výstupů vlastivědného a 

přírodovědného charakteru 

 předkládáme žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vedeme je 

k jejich dodržování 

 individuálním přístupem budujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj. 

 poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi ke kulturnímu a tolerantnímu chování a 

jednání na základě respektu a obecně uplatňovaných pravidel soužití 
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Kompetence občanské 

 na základě příkladů z historie vedeme žáky k respektování přesvědčení druhých lidí 

 vedeme žáky k chápání základních vztahů v různých ekosystémech a souvisejících 

environmentálních problémů 

 ukazujeme žákům význam jednotlivých složek životního prostředí i prostředí jako celku 

 
Kompetence pracovní 

 seznamujeme žáky s vlastnostmi některých materiálů 

 poukazujeme na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vedeme žáky k jejich 

eliminaci 

 poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich 

předcházení 

 poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání 

v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti 

druhých, včetně chování při mimořádných událostech 

 učíme žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožňujeme jim 

hledat vlastní postup 
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    Předmět: Člověk a jeho svět - 1. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

 

Zná místo svého bydliště a školy, 

orientuje se v nejbližším okolí školy a 

domova. 

 1. Místo, kde žijeme 

 

Dítě a škola – okolí školy a domova. 

Nejkratší cesta do školy a ze školy. 

Pozorujeme okolí školy. Adresa. 

 Zná riziková místa a situace. 

  

 

 

Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 

rodině. 

2. Lidé kolem nás 

 

Domov, základní pojmy máma, táta. 

Rodina a příbuzní. U nás doma. 

Chodíme nakupovat. Sváteční dny v 

rodině. Datum narození. 

  

 

Projevuje toleranci k přirozeným 

odlišnostem spolužáků i jiných lidí, k 

jejich přednostem i nedostatkům. 

 

 

Chování ke spolužákům. 

 

MPP – šikana 

 

 

 

Seznamuje se s některými časovými údaji 

a běžnými situacemi v běžném životě. 

3. Lidé a čas 

 

Den, týden. Části dne. Kalendář školní a 

kalendářní rok. Měsíce v roce. 

  

 

Poznává sám sebe, seznamuje se se zvyky 

tradičních svátků a činností lidí 

v různých ročních obdobích. 

 

Jaro – Velikonoce, práce a hry na jaře  

Zima – čas zvyků a nadílek, Vánoce  

Podzim - práce na poli a na zahradě 

Denní režim. 

 

  

 

 

4. Rozmanitost přírody 
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Pozoruje a popisuje viditelné proměny v 

přírodě v jednotlivých ročních obdobích. 

Roční období – charakteristika období, 

měsíce. 

Domácí a volně žijící zvířata, jejich 

mláďata. 

Výukové programy NPŠ. 

 

 

Uplatňuje základní hygienické, režimové 

a jiné zdravotně preventivní návyky s 

využitím elementárních znalostí o 

lidském těle, projevuje vhodným 

chováním a činnostmi vztah ke zdraví.  

5. Člověk a jeho zdraví 

 

Základní části lidského těla. Čistota těla. 

Správná výživa. Stolování. Nemoc a úraz 

– prevence. Stavba těla. Základní funkce 

a projevy, životní potřeby člověka. 

Zdravý životní styl, správná výživa, 

výběr a způsoby uchovávání potravin, 

vhodná skladba stravy, pitný režim. 

 

 

MPP – kouření škodí zdraví 

 

 

Seznamuje se se zásadami bezpečného 

chování tak, aby neohrožoval zdraví své 

a zdraví jiných. 

 

 

Chování při hodinách, o přestávkách, 

plavání, bruslení, PV, TV, VV… 

Bezpečný pohyb ve škole i mimo ni. 

  

Snaží se o obezřetné chování při setkání 

s neznámými jedinci, ví, že má odmítnout 

komunikaci, která je mu nepříjemná, 

v případě potřeby požádá o pomoc pro 

sebe i pro jiné dítě. Ovládá způsoby 

komunikace s operátory tísňových linek. 

Znalost důležitých telefonních čísel 

(150,155,158). 

 

MPP 

Návštěva Záchranné stanice a 

Hasičského sboru 

 

Uplatňuje základní pravidla silničního 

provozu. 

Okolí školy a domova – cesta po 

chodníku a po vozovce. Přecházení 

vozovky a křižovatky. Semafor. 

 

Přecházení vozovky s 

příslušníkem městské policie. 

 

Seznamuje se s tím, jak reagovat 

adekvátně na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech. 

 

Cvičný školní poplach. 
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   Předmět: Člověk a jeho svět - 2. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

 

Zná cestu na určené místo a rozliší 

možná nebezpečí v nejbližším okolí 

školy a svého bydliště. 

1. Místo, kde žijeme 

 

Bezpečná cesta do školy a ze školy. 

Osobní bezpečí. Nebezpečné situace, 
zná riziková místa a situace. 

  

 

Seznamuje se s polohou své obce a snaží 

se rozpoznat základní části obce. 

(města).  Pozoruje změny v nejbližším 

okolí. 

 

Název obce a jejích částí. 

 

Vycházky po městě, do okolí 

města. 

 

 

 

Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 

rodině, role rodinných příslušníků a 

vztahy mezi nimi. 

2. Lidé kolem nás 

 

Rodina, život v rodině. 

Práva a povinnosti jejích členů. 

 

 

 

MPP – práva a povinnosti 

 

 

Odvodí význam a potřebu různých 

povolání a pracovních činností. 

 

 

Různá povolání. Volný čas a jeho 

využití. 

 

MPP – volný čas 

Návštěva Pošty, Pekárny,… 

 

 

Projevuje toleranci k přirozeným 

odlišnostem spolužáků, k jejich 

přednostem i nedostatkům. 

 

Vztahy mezi lidmi. 

Pravidla slušného chování. 

 

Český jazyk  

- zásady slušného chování 

 

 

 

Využívá časové údaje při řešení 

různých situací v denním životě, 

rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti. 

3. Lidé a čas 
 

Orientace v čase.  

Školní a kalendářní rok.  
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Pojmenuje některé kulturní či 

historické památky. 

 

Regionální památky. 

 

Školní výlety. 

 

 

Uplatňuje elementární poznatky o sobě, 

rodině, činnostech člověka, zvycích a o 

práci lidí. 

 

Naše tělo. 

Čtvero ročních období. 

  

 

 

Pozoruje, popíše a porovná  viditelné 

proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích. 

4. Rozmanitost přírody 
 

Pozorování změn počasí. 

Kalendář přírody. 

  

 

Poznává některé přírodniny podle 

nápadných určujících znaků. 

 

 

Základní podmínky života na Zemi. 

 

Výukové programy NPŠ. 

 

 

Seznamuje se s některými základními 

veličinami pomocí  jednoduchých 

nástrojů a přístrojů. 

 

 

Hmotnost, objem, délka. 

 

Matematika  

- základní jednotky 

 

 

 

Uplatňuje základní hygienické, 

režimové a jiné zdravotně preventivní 

návyky s využitím elementárních 

znalostí o lidském těle, projevuje 

vhodným chováním a činnostmi vztah 

ke zdraví. 

5. Člověk a jeho zdraví 

 

Lidské tělo. 

Péče o zdraví. 

Prevence nemocí a úrazů. První pomoc 

při drobných poraněních. Krizové 

situace, vhodná a nevhodná místa pro 

hru. Přivolání pomoci v případě ohrožení 

fyzického a duševního zdraví – čísla 

tísňového volání, správný způsob volání 

na tísňovou linku. 
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Dodržuje zásady bezpečného chování 

tak, aby neohrožoval zdraví své a 

zdraví jiných. 

 

Chování při hodinách, o přestávkách, při 

plavání, bruslení, Pv, Tv, Vv... 

Bezpečný pohyb ve škole i mimo ni. 

  

 

Chová se obezřetně při setkání s 

neznámými jedinci, odmítne 

komunikaci, která je mu nepříjemná, v 

případě potřeby požádá o pomoc pro 

sebe i pro jiné dítě. 

 

 

Řešení ukázkových krizových situací 

navozených vyučujícím. 

 

Práce v sešitech Ajax. 

Český jazyk 

- sloh 

MPP – neznámí lidé 

 

Rozezná nebezpečí různého charakteru, 

využívá bezpečná místa pro hru a 

trávení volného času, uplatňuje 

základní pravidla bezpečného chování 

účastníka silničního provozu, jedná tak, 

aby neohrožoval zdraví své a zdraví 

jiných. 

 

 

Pravidla silničního provozu. 

Dopravní prostředky. 

 

Práce v sešitech Ajax.  

 

 

Snaží se adekvátně reagovat na pokyny 

dospělých při mimořádných událostech. 

 

 

Správné a bezpečné chování při 

mimořádných událostech. 
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    Předmět: Člověk a jeho svět - 3. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

 

Vyznačí v jednoduchém plánu místo 

svého bydliště a školy, cestu na určené 

místo a rozliší možná nebezpečí v 

nejbližším okolí. 

1. Místo, kde žijeme 

 

Práce s plánem své obce. 

Světové strany. Busola, kompas. 

  

Začlení svou obec (město) do 

příslušného kraje a obslužného centra 

ČR, pozoruje a popíše změny v 

nejbližším okolí, obci (městě).  

Naše obec. Význačné orientační body. 

Historická a památná místa v obci. 

Dopravní síť. 

Rozdíly mezi městským a vesnickým 

prostředím. 

Naše vlast-domov, krajina, národ, 

základy státního zřízení a politického 

systému ČR, státní správa a samospráva, 

státní symboly, armáda ČR. 

  

 

Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 

krajině a vyjádří různými způsoby její 

estetické hodnoty a rozmanitost. 

 

Přírodnina, surovina, lidský výtvor. 

  

 

 

Odvodí význam a potřebu různých 

povolání a pracovních činností. 

2. Lidé kolem nás 

 

Pracovní činnosti lidí : tělesná a duševní 

práce. 

  

 

Projevuje toleranci k přirozeným 

odlišnostem spolužáků, k jejich 

přednostem i nedostatkům. 

 

Rozdíly mezi lidmi, národy. Rasová 

odlišnost. Soužití lidí různých národů. 

Průřezové téma: 

Osobnostní a sociální 

výchova 

Morální rozvoj 

- řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti  
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MPP 

Využívá časové údaje při řešení 

různých situací v denním životě, 

rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti. 

3. Lidé a čas 
Orientace v čase, letopočet.  

Průběh lidského života. 

Čas jako fyzikální veličina. 

Rozlišování děje v minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti. 

 

Český jazyk 

- slovesa- určování času 

 

 

Pojmenuje některé rodáky, kulturní či 

historické památky, významné události 

regionu,interpretuje některé pověsti 

nebo báje spjaté s místem, v němž žije. 

 

 

Kultura a historie naší obce. 

 

Český jazyk 

- čtení 

 

Návštěva 

knihovny. 

Uplatňuje elementární poznatky o sobě, 

rodině a činnostech člověka, o lidské 

společnosti, soužití, zvycích a o práci 

lidí, na příkladech porovnává minulost 

a současnost. 

 

Proměny způsobu života v minulosti a 

přítomnosti. 

 

Průřezové téma: 

Osobnostní a sociální 

výchova  
Sociální rozvoj 

- mezilidské vztahy 

 

 

 

Pozoruje, popíše a porovná viditelné 

proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích. 

 

4. Rozmanitost přírody 

 

Reakce rostlin a živočichů na roční 

období. 

 

Výukové programy NPŠ. 

 

Roztřídí některé přírodniny podle 

nápadných určujících znaků, uvede 

příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě. 

 

Rozlišení živé a neživé přírody. 

Základní význam vody, vzduchu, tepla, 

světla, půdy. 

  

Provádí jednoduché pokusy u skupiny 

známých látek, určuje jejich společné a 

rozdílné vlastnosti a změří základní 

Pozorování a porovnávání vlastností 

vody, vzduchu, přírodnin. 

 

Matematika 

- měření 
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veličiny pomocí jednoduchých nástrojů 

a přístrojů. 

 

Uplatňuje základní hygienické, 

režimové a jiné zdravotně preventivní 

návyky s využitím elementárních 

znalostí o lidském těle, projevuje 

vhodným chováním a činnostmi vztah 

ke zdraví. 

5.Člověk a jeho zdraví 
 

Lidské tělo a jeho části.  

Péče o zdraví. 

.  

Integrováno 

učivo 

vzdělávacího 

oboru Výchova 

ke zdraví. 

 

Dodržuje zásady bezpečného chování 

tak, aby neohrožoval zdraví své a 

zdraví jiných.  

 

První pomoc. 

Pravidla chování ve škole i mimo školu. 

Školní řád. 

. Integrováno 

učivo 

vzdělávacího 

oboru Výchova 

ke zdraví. 

Chová se obezřetně při setkání s 

neznámými jedinci, odmítne 

komunikaci, která je mu nepříjemná, v 

případě potřeby požádá o pomoc pro 

sebe i pro jiné dítě. 

 

Osobní krizové situace a situace 

hromadného ohrožení. 

 

  

Integrováno 

učivo 

vzdělávacího 

oboru Výchova 

ke zdraví. 

Uplatňuje základní pravidla silničního 

provozu. 

 

Pravidla silničního provozu. 

Základní vybavení jízdního kola. 

Dopravní značky, předcházení 

rizikovým situacím v dopravě a 

v dopravních prostředcích (bezpečnostní 

prvky). 

Práce v sešitech Ajax.  

 

Reaguje adekvátně na pokyny 

dospělých při mimořádných událostech. 

 

 

Správné a bezpečné chování při 

mimořádných událostech. 
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   Předmět: Člověk a jeho svět - 4. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

 

Určí a vysvětlí polohu svého bydliště 

nebo pobytu vzhledem ke krajině a 

státu. 

1. Místo, kde žijeme 

 

Poloha obce v krajině. 

 

  

 

Určí světové strany v přírodě, podle 

mapy, orientuje se podle nich a řídí se 

podle zásad bezpečného pohybu a 

pobytu v přírodě. 

 

 

Orientace na vlastivědné mapě ČR. 

Vliv krajiny na život lidí. 

Působení lidí na krajinu a životní 

prostředí. 

 

Den Země 

 

 

Rozlišuje mezi náčrty, plány a 

základními typy map, vyhledává 

jednoduché údaje o přírodních 

podmínkách a sídlištích lidí na mapách 

naší republiky. 

 

Mapy obecně zeměpisné a tematické. 

Regiony ČR. Poloha ČR v Evropě. 

 

 

Matematika 

-  měřítko mapy 

 

 

Vyhledává typické regionální 

zvláštnosti přírody, osídlení, 

hospodářství a kultury, jednoduchým 

způsobem posoudí jejich význam z 

hlediska přírodního, historického, 

politického, správního a vlastnického. 

 

 

Okolní krajina. 

Přírodní tvářnost území ČR. 

Regiony ČR. 

 

 

  

Zprostředkuje ostatním zkušenosti, 

zážitky a zajímavosti z vlastních cest a 

porovná způsob života a přírodu v naší 

vlasti i v jiných zemích. 

 

Cestování - ČR. 

 

Český jazyk 

- vypravování, popis 
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Rozlišuje hlavní orgány státní moci a 

některé jejich zástupce, symboly našeho 

státu a jejich význam. 

Státní symboly ČR.  

Základní státoprávní pojmy 

(porozumění, používání). 

Jména prezidenta a premiéra ČR. 

 

 

Návštěva MÚ 

 

 

 

Vyjádří na základě vlastních zkušeností 

základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a 

dodržuje pravidla pro soužití ve škole, 

mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci 

(městě). 

2. Lidé kolem nás 

 

Vztahy mezi lidmi (kamarádství, láska, 

manželství). 

 

Průřezové téma: 

Multikulturní výchova 

Lidské vztahy 

 

Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, 

obhájí a odůvodní své názory, připustí 

svůj omyl, dohodne se na společném 

postupu a řešení se spolužáky. 

 

Základní lidská práva.  

Práva a povinnosti žáků školy. 

 

MPP 

 

 

Rozpozná ve svém okolí jednání a 

chování, která se už tolerovat nemohou 

a která porušují základní lidská práva 

nebo demokratické principy. 

 

Pravidla slušného chování. 

Nesnášenlivost mezi lidmi. 

Rasová diskriminace. 

Principy demokracie. 

 

MPP 

 

 

Orientuje se v základních formách 

vlastnictví, používá peníze v běžných 

situacích, odhadne a zkontroluje cenu 

nákupu a vrácené peníze, na příkladu 

ukáže nemožnost realizace všech 

chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, 

kdy si půjčovat a jak vracet dluhy. 

 

Peníze.  

Měna ČR. 

 

Matematika 

- peněžní vyjádření hodnoty 

 

 

 

Pracuje s časovými údaji a využívá 

zjištěných údajů k pochopení vztahů 

3. Lidé a čas 
 

Vyjádření rozdílu mezi pověstmi a 

historickými skutečnostmi. 
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mezi ději a mezi jevy. 

 

Využívá archivů, knihoven, sbírek 

muzeí a galerií jako informačních 

zdrojů pro pochopení minulosti, 

zdůvodní základní význam chráněných 

částí přírody, nemovitých i movitých 

kulturních památek. 

 

Ochrana památek. 

Lidé a obory zkoumající minulost. 

 

Školní výlety. 

Dny kulturního dědictví. 

 

 

Rozezná současné a minulé a orientuje 

se v hlavních reáliích minulosti a 

současnosti naší vlasti s využitím 

regionálních specifik. 

Prvopočátky Českého státu. 

Hospodářský a kulturní rozvoj Českého 

státu za vlády Karla IV. 

Vláda Jiřího z Poděbrad.     

Nejvýznamnější  osobnosti období 

habsburské monarchie. 

Období husitských válek. 

  

 

Srovnává a hodnotí na vybraných 

ukázkách způsob života a práce předků 

na našem území v minulosti a 

současnosti s využitím regionálních 

specifik. 

 

Způsob života jednotlivých vrstev 

obyvatelstva (život ve středověké vsi, ve 

městě, na hradě, v klášteře). 

  

Objasní historické důvody pro zařazení 

státních svátků a významných dnů. 

Státní svátky a významné dny - jejich 

původ. 

  

 

 

Objevuje a zjišťuje propojenost prvků 

živé a neživé přírody, princip 

rovnováhy přírody a nachází souvislosti 

mezi konečným vzhledem přírody a 

činností člověka. 

4. Rozmanitost přírody 

 

Vztahy organismů a neživé přírody. 

Podmínky života na Zemi. 

Základní horniny a nerosty 

  

Vysvětlí na základě elementárních 

poznatků o Zemi jako součásti vesmíru 

souvislost s rozdělením času a střídáním 

 

Změny v přírodě, k nimž dochází během 

dne i roku. 
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ročních období. 

 

 

Zkoumá základní společenstva ve 

vybraných lokalitách regionů, zdůvodní 

podstatné vzájemné vztahy mezi 

organismy a nachází shody a rozdíly v 

přizpůsobení organismů prostředí. 

 

Základní ekosystémy a jejich 

charakteristika. 

Jedovaté a jedlé druhy hub. 

Keře, list. a jehlič. stromy, jedovaté 

rostliny, léčivky, běžné plevele a jejich 

rozlišení. 

  

 

Porovnává na základě pozorování 

základní projevy života na konkrétních 

organismech, prakticky třídí organismy 

do známých skupin, využívá k tomu i 

jednoduché klíče a atlasy. 

 

Rostliny podle diakritických znaků. 

Základní orgány rostlin a jejich funkce. 

Rozdíly mezi výživou zelených rostlin a 

hub. 

  

 

Založí jednoduchý pokus, naplánuje a 

zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí 

výsledky pokusu. 

 

 

Pokus se zelenými rostlinami. 

  

 

 

Využívá poznatků o lidském těle k 

vysvětlení základních funkcí 

jednotlivých orgánových soustav a 

podpoře vlastního zdravého způsobu 

života. 

5.Člověk a jeho zdraví 

 

Vnitřní ústrojí člověka. 

Rozdíly ve stavbě těla muže a ženy 

včetně pohlavních orgánů. 

 
 

  

 

Rozlišuje jednotlivé etapy lidského 

života a orientuje se ve vývoji dítěte 

před a po jeho narození. 

 

Rodina – její funkce a vývoj. 

 

  

 

Účelně plánuje svůj čas pro učení, 

 

Denní režim.  
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práci, zábavu a odpočinek podle 

vlastních potřeb s ohledem na 

oprávněné nároky jiných osob. 

Komunikace v rodině. 

 

Uplatňuje základní dovednosti a 

návyky související s podporou zdraví a 

jeho preventivní ochranou. 

 

 

Ochrana zdraví, správná životospráva. 

Hygiena a její vliv na zdraví. 

  

 

Ošetří drobná poranění a zajistí 

lékařskou pomoc. 

 

 

Drobné úrazy a poranění.  

První pomoc. 

  

 

Uplatňuje ohleduplné chování k 

druhému pohlaví a orientuje se v 

bezpečných způsobech sexuálního 

chování mezi chlapci a děvčaty v daném 

věku. 

 

Vztahy mezi lidmi. 

Základy sexuální výchovy – rodina a 

partnerství, dospívání. 
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    Předmět: Člověk a jeho svět - 5. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

 

Rozlišuje mezi náčrty, plány a 

základními typy map, vyhledává 

jednoduché údaje o přírodních 

podmínkách a sídlištích lidí na mapách 

naší republiky, Evropy a polokoulí. 

1. Místo, kde žijeme 

 

Orientace na mapě Evropy. 

Poloha ČR v Evropě. 

Sousední státy ČR. 

Průřezové téma: 

Výchova k myšlení v 

evropských a globálních 

souvislostech 

Objevujeme Evropu a svět  

 

Cizí jazyk 

- země na mapě, kde se mluví 

daným jazykem 

 

Zprostředkuje ostatním zkušenosti, 

zážitky a zajímavosti z vlastních cest a 

porovná způsob života a přírodu v naší 

vlasti i v jiných zemích. 

 

Kontinenty, evropské státy, EU, 

cestování. 

 

Český jazyk 

- literatura, sloh  

 

 

 

Rozlišuje základní rozdíly mezi 

jednotlivci, obhájí při konkrétních 

činnostech své názory, popřípadě 

připustí svůj omyl, dohodne se na 

společném postupu a řešení se 

spolužáky. 

2. Lidé kolem nás 

 

Základní lidská práva a práva dítěte, 

práva a povinnosti žáků školy. 

Protiprávní jednání a korupce, právní 

ochrana občanů a majetku včetně nároku 

na reklamaci. 

Problémy konzumní společnosti. 

 

MPP 

 

 

Rozpozná ve svém okolí jednání a 

chování, která se už tolerovat nemohou 

a která porušují základní lidská práva 

nebo demokratické principy. 

 

 

Vlastnosti lidí, pravidla slušného 

chování – ohleduplnost, etické zásady, 

zvládání vlastní emocionality, rizikové 

situace, rizikové chování, předcházení 

konfliktům. 

Významné sociální problémy,  

nesnášenlivost mezi lidmi. 

Průřezové téma 

Výchova demokratického 

občana 

Občanská společnost a škola 
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Orientuje se v základních formách 

vlastnictví, používá peníze v běžných 

situacích. 

 

Vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, 

společné. Hmotný a nehmotný majetek: 

rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, 

hotovostní a bezhotovostní forma peněz, 

způsoby placení, banka jako správce 

peněz, úspory a půjčky. 

Měna EURO. 

 

 

 

 

Poukáže v nejbližším společenském   a 

přírodním prostředí na změny a 

některé problémy a navrhne možnosti 

zlepšení životního prostředí obce 

(města). 

 

Globální problémy životního prostředí. 

  

 

 

Pracuje s časovými údaji a využívá 

zjištěných údajů k pochopení vztahů 

mezi ději a mezi jevy. 

3. Lidé a čas 
 

Určování času, čas jako fyzikální 

veličina.  

Dějiny jako časový sled událostí. 

Letopočet. 

 

Matematika 

- časová přímka 

 

Využívá archivů, knihoven, sbírek 

muzeí a galerií jako informačních 

zdrojů pro pochopení minulosti, 

zdůvodní základní význam chráněných 

částí přírody, nemovitých i movitých 

kulturních památek. 

 

Muzeum našeho města. 

 

Dny kulturního dědictví 

 

 

Rozeznává současné a minulé a 

orientuje se v hlavních reáliích 

minulosti a současnosti naší vlasti s 

využitím regionálních specifik. 

 

Od národního obrození až po současnost. 

Vynálezy. 

  

 

Srovnává a hodnotí na vybraných 

 

Minulost kraje a předků, domov, vlast, 
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ukázkách způsob života a práce předků 

na našem území v minulosti a 

současnosti naší vlasti s využitím 

regionálních specifik. 

rodný kraj. 

 

Objasní historické důvody pro zařazení 

státních svátků a významných dnů. 

 

Státní svátky a významné dny – jejich 

původ. 

  

 

 

Objevuje a zjišťuje propojenost prvků 

živé a neživé přírody, princip 

rovnováhy přírody a nachází souvislosti 

mezi konečným vzhledem přírody a 

činností člověka. 

4. Rozmanitost přírody 
 

Život na Zemi.  

Různé podmínky života - přizpůsobivost 

rostlin a živočichů. 

Člověk a příroda. 

 

 

 

 

Vysvětlí na základě elementárních 

poznatků o Zemi jako součásti vesmíru 

souvislost s rozdělením času a střídáním 

ročních období. 

 

Podnebné pásy. 

Střídání ročních období.  

Výpravy do vesmíru. 

Magnetická a gravitační síla. 

Slunce. Sluneční soustava. 

Měsíc. Střídání dne a noci. 

 

Návštěva planetária. 

 

 

Porovnává na základě pozorování 

základní projevy života na konkrétních 

organismech, prakticky třídí organismy 

do známých skupin, využívá k tomu i 

jednoduché klíče a atlasy. 

 

Třídění rostlin a živočichů. 

Botanické zahrady. 

Úloha ZOO v ochraně přírody. 

 

Návštěva knihovny. 

Informatika 

- hledání informací na 

internetu 

 

 

Zhodnotí některé konkrétní činnosti 

člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, 

které mohou prostředí i zdraví člověka 

podporovat nebo poškozovat. Stručně 

charakterizuje specifické přírodní jevy 

 

Odlišnost člověka od jiných živočichů. 

Význam vody, vzduchu a potravy pro 

život člověka. Rizika v přírodě – rizika 

spojená s ročními obdobími a sezónními 

činnostmi, mimořádné události 

 

Průřezové téma: 

Environmentální výchova 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 
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a z nich vyplývající rizika vzniku 

mimořádných událostí, v modelové 

situaci prokáže schopnost se účinně 

chránit. 

způsobené přírodními vlivy a ochrana 

před nimi. Postup v případě 

ohrožení(varovný signál, evakuace, 

zkouška sirén). Požáry – příčiny a 

prevence vzniku požáru, ochrana a 

evakuace při požáru. Integrovaný 

záchranný systém.  

 

Založí jednoduchý pokus, naplánuje a 

zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí 

výsledky pokusu. 

 

 

Pokus se zelenými rostlinami. 

 

Výukové programy NPŠ 

 

 

 

Využívá poznatků o lidském těle k 

vysvětlení základních funkcí 

jednotlivých orgánových soustav a 

podpoře vlastního zdravého způsobu 

života. 

 

5. Člověk a jeho zdraví 
 

Kostra. Svaly. Kůže. Krevní oběh.  

Soustava: dýchací, trávicí, močová, 

nervová a rozmnožovací. 

Smyslová ústrojí. 

  

Účelně plánuje svůj čas pro učení, 

práci, zábavu a odpočinek podle 

vlastních potřeb s ohledem na 

oprávněné nároky jiných osob. 

 

Denní režim. 

  

 

Uplatňuje účelné způsoby chování v 

situacích ohrožujících zdraví a v 

modelových situacích simulujících 

mimořádné události. Vnímá dopravní 

situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí 

odpovídající závěry pro své chování 

jako chodec a cyklista. 

 

 

Bezpečné chování v rizikovém prostředí, 

bezpečné chování v silničním provozu v 

roli chodce a cyklisty, krizové situace 

(šikana, týrání, sexuální a jiné 

zneužívání atd.), 

brutalita a jiné formy násilí v mediích. 

 

 

MPP 
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Předvede v modelových situacích 

osvojené jednoduché způsoby odmítání 

návykových látek. 

 

Návykové látky (techniky odmítání), 

hrací automaty a počítače, závislost, 

nebezpečí komunikace prostřednictvím 

elektronických médií. 

 

MPP 

 

Uplatňuje základní dovednosti a 

návyky související s podporou zdraví a 

jeho preventivní ochranou. 

Pitný režim, pohybový režim, zdravá 

strava. Osobní, intimní a duševní 

hygiena, stres a jeho rizika, reklamní 

vlivy. 

  

Rozpozná život ohrožující zranění. 

Ošetří drobná poranění a zajistí 

lékařskou pomoc. 

 

Nemoc, drobné úrazy a poranění.  

První pomoc. 

  

Uplatňuje ohleduplné chování k 

druhému pohlaví a orientuje se v 

bezpečných způsobech sexuálního 

chování mezi chlapci a děvčaty v daném 

věku. 

 

Rodina a partnerství, manželství, 

základy sexuální výchovy – rodina, 

vztahy v rodině, partnerské vztahy, 

osobní vztahy, etická stránka vztahu,  

biologické a psychické změny v 

dospívání, etická stránka sexuality. 

Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana 

 před infekcemi přenosnými krví 

(hepatitida, HIV/AIDS). 

 

MPP 
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Vzdělávací oblast: 
Umění a kultura  

 
Vzdělávací obor:  

Hudební výchova – vzdělávací obsah je realizován prostřednictvím předmětu 

                                            Hudební výchova     

 

 

Vzdělávací obor:  

Výtvarná výchova – vzdělávací obsah je realizován prostřednictvím předmětu 

                                              Výtvarná výchova     
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Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova – 1. stupeň 

 

 
a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

 

Vyučovací předmět Hudební výchova je realizován v 1. – 5. ročníku, časová dotace je jedna 

hodina týdně v každém ročníku. 

Výuka probíhá většinou v hudební učebně. Tato učebna je vybavena klavírem, audiotechnikou, 

nástroji Orffova instrumentáře atd.  

Předmět směřuje k tomu, aby žák na základě svých dispozic zpíval intonačně čistě a rytmicky 

přesně v jednohlase i dvojhlase. S přihlédnutím k individuálním možnostem by měl žák 

zvládnout notový zápis jednoduché melodie. Výuka vede ke schopnosti rozpoznat hudební formu 

méně složité písně či skladby a rovněž rozlišovat v hudbě základní hudební výrazové prostředky. 

 

V hodinách hudby žáci postupně získávají povědomí o hudební kultuře české, ale i jiných národů. 

Poznávají společenskou funkci hudby jednotlivých uměleckých epoch a postupně se začínají 

orientovat v jejich slohovém a stylovém rozvrstvení. 

 

 

Organizační formou v průběhu vyučovacího procesu je převážně klasická vyučovací hodina. 

Hudba je žáky osvojována také při návštěvách výchovných koncertů, na besedách o hudbě a 

v mimoškolních hudebních aktivitách. 

 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Hudební výchova zahrnuje čtyři činnosti : 

1. vokální činnosti 

2. instrumentální činnosti 

3. hudebně pohybové činnosti 

4. poslechové činnosti 

 

 

b) výchovné a vzdělávací strategie 

 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí : 

 

Kompetence k učení 

 vedeme žáky k tomu, aby informace získané při hudební výchově dovedl setřídit, 

pochopit a aplikovat v tvůrčích činnostech i v praktickém životě 

 utváříme postupně u žáků schopnost pracovat správně s termíny, znaky a symboly 

z oblasti hudby 

 zdokonalujeme pohybovou paměť 

 při poslechových činnostech vedeme žáky k osvojování si kvality tónu, k poznávání 

vztahů mezi tóny 

 snažíme se o to, aby se žáci naučili poznávat jednodušší hudební žánry a styly 
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Kompetence k řešení problémů 

 vedeme žáky k tomu, aby se bez ostychu dokázali postavit k řešení problémů při 

intonačních a vokálních improvizacích 

 

Kompetence komunikativní 

 vedeme žáky k umění naslouchat druhým 

 ukazujeme žákům, jak vhodně reagovat na své okolí, na výkony svých spolužáků 

 zadáváme úkoly, při kterých se žáci dokáží vyjadřovat například hudbou, tancem či 

pantomimou 

 umožňujeme žákům navazovat kontakt s ostatními pomocí hudebního vyjadřování 

 

Kompetence sociální a personální 

 vedeme žáky k účelné spolupráci při skupinových činnostech, společném zpěvu, hudebně 

pohybových činnostech i při tanečních hrách 

 upevňujeme správné postoje žáků při diskusích o hudbě – vedeme k respektu názoru 

druhých 

 snažíme se pomáhat žákům méně nadaným, podporujeme jejich snahu a každému 

umožňujeme zažít pocit úspěšného zvládnutí úkolu 

 

Kompetence občanské 

 vytváříme u žáků pozitivní vztah k našim kulturním tradicím 

 vedeme žáky k úctě k umění a uměleckým dílům 

 podněcujeme u žáků smysl pro tvořivost 

 

Kompetence pracovní 

 vhodně formujeme žáky tak, aby dokázali využít poznatků a zkušeností z hudební 

výchovy pro svůj další rozvoj v budoucnosti 

 vyžadujeme, aby se žáci aktivně zapojovali do různých postupů při ochraně kulturních 

hodnot 

 vedeme žáky k poznávání základů zásad hlasové hygieny 
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    Předmět: Hudební výchova - 1. - 3. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák:  

Na základě svých dispozic zpívá čistě a 

rytmicky přesně v jednohlase, 

rytmizuje a melodizuje jednoduché 

texty, improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních forem. 

 

- dýchání (v pauze, mezi frázemi) 

- pěvecké dělení slov 

- hlasový rozsah c1 – c2,  

- jednoduchý kánon 

- hlasová hygiena  

- rozvíjení hlavového tónu 

- výslovnost          

 

 

Český jazyk  
- témata spojená 

s poznáváním lidových 

zvyků (vánoční, 

velikonoční koledy) 

 

pěvecká soutěž 

Jihočeský 

zvonek 

 

Využívá jednoduché hudební nástroje 

k doprovodné hře.  

- notová osnova 

- noty c1 – c2, délka noty, pomlky 

- taktová čára 

- hudební nástroje (rozdělení) 

- hra na hudební nástroje z Orffova  

instrumentáře 

- hra doprovodů s použitím souzvuku 

dvou tónů, rytmické doprovody, hra 

meziher při zpěvu spolužáků  

- taktování : dvoudobý, třídobý 

- a čtyřdobý takt       

 

Projekt : 

Mimoškolní hudební činnosti 

žáků třídy (jak se spolužáci 

učí hrát na hudební nástroje, 

jaké mají úspěchy) 

ZUŠ                      

školní kroužky      

ŠD 

Výchovné 

koncerty 

 

Reaguje pohybem na hudbu, pohybem 

vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, 

směr melodie. 

 

- dvoudobá chůze a jednoduchý 

lidový tanec  

- pohybové vyjádření melodie, jejího 

charakteru 

- vyjádření emocionálního zážitku 

z hudby 

- menuet            

 
Tělesná výchova 

 – hudebně pohybové činnosti 

 

Cizí jazyk 

- tanečky 
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Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, 

rozpoznává jejich délku, sílu, barvu, 

výšku; uvědomuje si vztahy mezi tóny; 

poznává základní pojmy hudebního 

názvosloví. 

 

 

- znaky p ( piano), f (forte), mf 

(mezzoforte) 

- zesilování a zeslabování melodie            

- zrychlování a zpomalování melodie        

- rozvážně a živě  

 

  

 

Určí v proudu znějící hudby některé 

hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 

instrumentální a vokálně 

instrumentální;  

odliší hudbu určenou ke slavnostním 

příležitostem a hudbu populární. 

 

- práce nejméně s 10 písněmi 

v každém ročníku, v dur i moll 

tónině 

- práce s nejméně 4 poslechovými 

skladbami v každém ročníku 

- v rámci poslechových skladeb 

seznámení se životem a dílem 

hudebních skladatelů (úměrně věku 

žáků) 

- poznávání hudebních nástrojů 

podle zvuku  

- poslech české státní hymny      

            

 
Člověk a jeho svět 

 – poslech české státní hymny   
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    Předmět: Hudební výchova - 4. - 5. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

Zpívá na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase či dvojhlase v durových i 

mollových tóninách a při zpěvu 

využívá získané pěvecké dovednosti. 

 

- prodlužování výdechu, vázání tónů, 

hlasový rozsah  h – d2 

- počátky lidového dvojhlasu 

- zpěv české hymny a okolnosti  jejího 

vzniku 

- práce s nejméně 10 písněmi v dur i 

moll v každém ročníku 

 

 

Člověk a jeho svět 

- zpěv české hymny,  

okolnosti vzniku 

 

pěvecká soutěž 

Jihočeský 

zvonek 

 

Realizuje podle svých individuálních 

schopností a dovedností jednoduchou 

melodii či píseň zapsanou pomocí not  - 

zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou 

hrou .  

 

 

- doprovod písní na orffovské nástroje 

- hudební improvizace : hra na ozvěnu 

- zachycení melodie písně pomocí 

grafického zápisu, např. linky 

- nota jako grafický znak pro tón, zápis 

rytmu jednoduché písně, notový 

zápis jako opora při realizaci písně 

- seznámení se základním názvoslovím 

hudební nauky 

 

Matematika  

- vytváření rytmických 

schémat 

 

Výchovné 

koncerty 

pořádané ZUŠ 

 

Využívá na základě svých hudebních 

schopností a dovedností jednoduché či 

složitější hudební nástroje k 

doprovodné hře i k reprodukci 

jednoduchých motivů skladeb a písní. 

 

 

 

 

- doprovody 

- hudební doprovod na základě 

individuálních dovedností žáků 

(ZUŠ) 

 

PROJEKTY :  

Já a můj hudební nástroj 

Má nejmilejší hudba 
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Rozpozná hudební formu jednoduché 

písně či skladby. 

 

 

      

 

- malá a velká písňová forma 

- rondo variace 

- práce s nejméně 8 poslechovými 

skladbami v každém ročníku (dur i 

moll) 

- v rámci poslechových skladeb 

seznámení se životem a dílem 

hudebních skladatelů (úměrně věku 

žáků) 

 

 

 

 

Vytváří  v rámci individuálních 

dispozic jednoduché předehry, 

mezihry a dohry; provádí elementární 

hudební improvizace. 

 

 

- vypracování notového zápisu vlastní 

melodie 

- tvorba předeher, meziher, doher 

s využitím individuálních dovedností 

  

 

Rozpozná v proudu znějící hudby 

některé z užitých hudebních 

výrazových prostředků, upozorní  na 

metrorymické, tempové, dynamické i 

zřetelně harmonické změny. 

 

- hudební výrazové prostředky : 

rytmus, melodie, harmonie, barva, 

kontrast, gradace, pohyb melodie, 

zvukomalba, rytmické, dynamické a 

harmonické změny 

 

  

 

Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 

tanečních kroků, na základě svých 

schopností a dovedností vytváří 

pohybové improvizace. 

 

- pohybová improvizace s využitím 

tanečních kroků v lidovém i 

moderním tanci 

- pantomima 

- hra na tělo 

- vyjádření emocionálního prožitku 

z hudby prostřednictvím tance a 

pohybu 

 

Tělesná výchova 

- hudebně pohybové hry, 

tanec 
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Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova – 1. stupeň  

   

 
a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 
Předmět Výtvarná výchova tvoří společně s Hudební výchovou vzdělávací oblast Umění 

a kultura. Výtvarná výchova působí na utváření osobnosti žáka, otvírá mu oblast, která umožňuje 

seberealizaci, poznávání světa, kulturní souvislosti a historii. Rozvíjí hlavně estetické cítění, 

smyslové vnímání, citové i rozumové  hodnocení  okolního světa. Vychovává k samostatnosti a 

nabízí individuální možnosti k vyjádření prožitků, zkušeností a pocitů. Vede ke komunikaci 

s okolím, pochopení názorů druhých a toleranci. Prostředkem je vlastní prožitek, cílem kultivace 

osobnosti. 

 

Ve výtvarné výchově nejde jen o to naučit žáky kreslit, malovat a vytvářet. Jde hlavně o 

to, aby začali tušit, že výtvarné umění ve všech formách a projevech, se nám snaží něco sdělit, že 

je důležité se výtvarnou výchovou zabývat. 

 

V učebních plánech je v 1.– 3. ročníku jedna hodina týdně. Při výtvarných činnostech se 

v tomto období podporuje široká dětská fantazie a představivost, vnitřní spřízněnost a blízkost 

světa pohádek, vyjádření vlastního postoje ke světu. Zde se hlavně využívá z metod a forem 

práce především hravá činnost a experiment. Výtvarné činnosti vycházejí ze zkušeností, vjemů a 

zážitků.  

 

4. - 5. ročník má v učebních plánech dvě hodiny výtvarné výchovy. To podněcuje žáky 

k tomu, že si mohou koncepci své práce promyslet a mohou bez přerušení klidněji pracovat. Žáci 

přecházejí od hravých činností k uvědomělejší výtvarné práci. Rozvojem intelektu se začíná 

koordinovat dětská fantasie a představivost.  

 

Žáci již dokáží lépe interpretovat při vlastních tvůrčích činnostech prvky vizuálně 

obrazných vyjádření, plošné vyjádření linie a barevné plochy, vyjadřují vlastní životní 

zkušenosti, jsou schopni vyjádřit plošně, objemově i prostorově okolní předměty.  

 Cílem výtvarné výchovy 1. stupně je vybavit a připravit žáky souborem klíčových 

kompetencí, které budou moci rozvíjet na 2. stupni.  
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b) výchovné a vzdělávací strategie 

 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v  tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí : 

 
Kompetence k učení 

 vedeme žáky k poznávání a porozumění  prostřednictvím vlastní tvorby  

 připravujeme je k chápání umění jako způsobu komunikace 

 vedeme je k využívání získaných informací ve tvůrčích činnostech a praktickém životě 

 
Kompetence k řešení problémů 

 pomáháme jim najít způsoby řešení na základě získaných vědomostí 

 vedeme k volbě metody, která žákům vyhovuje 

 připravujeme žáky ke schopnosti obhájit svá rozhodnutí 

 motivujeme je k využívání vlastního úsudku a zkušeností 

 

Kompetence komunikativní 

 vedeme k výstižnému vyjadřování svých myšlenek a ke správnému porozumění a užívání 

obecných termínů 

 vybíráme společně komunikační a informační prostředky k tvořivému využití 

 vytváříme komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s ostatními žáky  

 

Kompetence sociální a personální 

 vedeme žáky k ovlivňování kvality při společně tvořené práci 

 poukazujeme na dobré mezilidské vztahy, v případě potřeby vedeme žáky k poskytování 

pomoci 

 motivujeme je ke spolupráci s ostatními při řešení společných úkolů, při práci ve skupině 

 

Kompetence občanské  

 vedeme žáky k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo ni 

 motivujeme k respektování a ochraně našich tradic a úctě ke kulturnímu i historickému 

dědictví 

 navozujeme situace k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům 

 podle potřeby vedeme k aktivnímu zapojení se do kulturního dění 

 

Kompetence pracovní 

 umožňujeme žákům plánování práce a vytváření si postupů 

 vedeme je k dodržování bezpečnostních a hygienických zásad při práci 

 ukazujeme, jak práci vždy dokončit 

 motivujeme žáky k tomu, aby si vážili práce své i druhých 
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Předmět: Výtvarná výchova - 1. - 3. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

- zvládne techniku malby vodovými 

barvami, temperami, suchým 

pastelem, voskovkami 

- umí míchat barvy  

- dovede používat různé druhy štětců  

dle potřeby (malý, velký, kulatý, 

plochý) 

- rozpoznává a pojmenovává prvky 

vizuálně obrazného vyjádření (barvy,  

objekty, tvary, linie, objemy)  

- zvládne prostorovou techniku a 

rozfoukávání barev 

- seznamuje se s teplými a studenými 

barvami 

 

 

- zvládne kresbu měkkým materiálem, 

špejlí, měkkou tužkou, rudkou 

 

 

 

 

 

- modeluje z plastelíny, vytrhává 

z papíru, tvoří mozaiku vytrhávanou  i 

vystřihovanou, pracuje s mačkaným 

papírem 

 

 

malba  
- rozvíjení smyslové citlivosti  

- teorie barvy - barvy základní a 

doplňkové, teplé a studené barvy a 

jejich výrazové vlastnosti, kombinace 

barev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kresba 

- rozvíjení smyslové citlivosti 

- výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich 

kombinace v ploše 

- uspořádání objektů do celků, vnímání 

velikosti 

 

techniky plastického vyjádření  
- reflexe a vztahy zrakového vnímání k 

vnímání ostatními smysly - hmatové, 

pohybové podněty 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní výchova  

- modelování, střihání,… 

 

Žáci se po celý 

rok zapojují do 

výtvarných 

soutěží. 
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- zvládne koláž, frotáž 

- umí výtvarně zpracovat přírodní 

materiál - nalepování, dotváření, tisk, 

otisk apod. 

 

 

- další výtvarné techniky, motivace 

založené na fantazii a smyslového 

vnímání 

 

 

Matematika  

- geometrické tvary a jejich 

střídání v návrhu na textil 

 

 

 

 

- snaží se rozpoznat známé ilustrace 

např. J. Lady, O. Sekory, H. 

Zmatlíkové apod.   

 

 

ilustrátoři dětské knihy 

 

 

 

Český jazyk  
- čtení 

 

 

 

- zvládne použití výtvarných technik  

volnou  metodou  na základě  vlastní 

životní zkušenosti - citového 

prožitku, vnímání okolního světa 

pomocí sluchových vjemů, 

hmatových a zrakových vjemů, které 

jsou prvotním krokem k vyjádření a 

realizaci jejich výtvarných představ, 

komunikuje prostřednictvím vlastní 

malby, kresby apod., kterou  

samostatně vytvořil 

 

 

- utváření osobního postoje v 

komunikaci v rámci skupin v nichž se 

dítě pohybuje i v komunikaci 

s rodinnými příslušníky 

 

Člověk a jeho svět  

- podzim, rodina, zvířata 

 

 

- pozoruje tvary různých užitkových 

předmětů z hlediska jejich funkce a 

materiálu   

 

 

 

výtvarné vyjádření v ploše a prostoru 
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    Předmět: Výtvarná výchova - 4. - 5. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

- aktivně pracuje ve skupině a 

tvůrčím způsobem zasahuje do 

projektů  

- umí vést i  podřídit se práci ve 

skupině  

- snaží se o interpretaci vlastního 

pojetí 

 

 

projekt, koncept, průzkum, plošné 

vyjádření, materiál, struktura (otisk, 

monotyp, frotáž) 

 

 

 

Žáci se po celý 

rok zúčastňují 

výtvarných 

soutěží. 

 

- vnímá rozdíly různých povrchů 

- dotváří přírodní formy na základě 

fantazie 

 

 

struktura, linie, tvar, objem 

  

 

- prohlubuje sebepoznání  a 

smyslové cítění 

- manipuluje s objekty 

 

 

koláž, muchláž, reliéf 

  

 

- hledá a všímá si plošných tvarů 

- vytváří různé kompozice 

- všímá si formátu 

 

 

linie, obrys, silueta,  

klid - pohyb, animace,  

malba,  světlo – stín, kontrast,  

pokus o abstraktní vyjádření nálady a 

pocitů 

  

- seznamuje se s proporcemi 

lidského těla a obličeje 

- pokouší se o zachycení postavy 

v pohybu 

 

kresba, malba postavy a obličej 
 

Člověk a jeho svět  

- lidské tělo 
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- orientuje se v užití některých 

materiálů (včetně netradičních) 

s použitím nástrojů 

 

 

šablona, celek, detaily, stylizace, 

zjednodušení, povrch, reliéf, prostorová 

a plošná tvorba 

  

 

- seznamuje se s ilustrátory  

dětských knih  

- snaží se rozpoznat naše 

nejznámější malíře, s jejichž 

ilustracemi se setkává 

v učebnicích, knihách společné 

četby,…. 

 

 

H. Zmatlíková, J. Lada, R. Pilař,  

O. Sekora, Z. Miler, A. Born 

 

Český jazyk 

-  ilustrace v dětské knize 
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Vzdělávací oblast: 
Člověk a zdraví 

 
Vzdělávací obor: 

Výchova ke zdraví – vzdělávací obsah je zařazen na 1. stupni do vzdělávací oblasti             

                                               Člověk a jeho svět 

 

Vzdělávací obor:  

Tělesná výchova – vzdělávací obsah je realizován prostřednictvím předmětu  

                                         Tělesná výchova                                     
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Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova – 1. stupeň 

 

 
a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 
Vyučovací předmět Tělesná výchova je realizován v 1. – 5. ročníku, časová dotace jsou dvě 

hodiny týdně v každém ročníku.  

Převažující organizační formou vyučovacího procesu je vyučovací hodina. Výuka probíhá 

koedukovaně, dle sportovní aktivity v tělocvičně, na školním hřišti, na zimním stadionu 

(bruslení), na lehkoatletickém stadionu, na tartanové dráze, ve volné přírodě, v plaveckém 

bazénu. 

Plavání – 3., 4. ročník – 10 základních lekcí (žáci jsou rozděleni do skupin dle plaveckých 

dovedností). Výuka plavání probíhá pod vedením plaveckých instruktorů v plaveckém bazénu ve 

Volarech. 

Bruslení – 1. – 5. ročník, výuka probíhá dle možností na zimním stadionu ve Vimperku. 

Lyžování – žákům 1. stupně je nabízen lyžařský kurz, který probíhá v lyžařské škole na  Kubově 

Huti pod vedením lyžařských instruktorů. Kurz je třídenní a žáci denně dojíždějí s třídními 

učitelkami vlakem tam i zpět. O tento kurz je velký zájem a rodiče velmi kladně hodnotí tuto 

sportovní aktivitu, kterou škola nabízí. 

 

Předmět Tělesná výchova poskytuje žákům prostor k osvojování nových pohybových 

dovedností, k ovládání a využívání různých sportovních činností a návody k rozvoji tělesné 

zdatnosti a ke zdravému způsobu života. V hodinách využíváme různé metody (seznámení 

s učební látkou – ukázka, výklad, metody nácviku – komplexní, analyticko-syntetická, metody 

výcviku - opakování, prověřování) a formy práce (frontální, skupinová i individuální výuka). 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova zahrnuje tři činnosti: 

1. činnosti ovlivňující zdraví 

2. činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

3. činnosti podporující pohybové učení. 

 

Veškeré činnosti směřují k vytvoření pozitivního vztahu žáka k pohybovým aktivitám jako 

základnímu prostředku dlouhodobého ovlivňování aktivního zdraví a k návyku pravidelného 

využívání pohybových činností různého zaměření v každodenním životě moderního člověka, 

v jeho životním stylu.  
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b) Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí: 

 

Kompetence k učení 

 žáci jsou vedeni k osvojení a užívání základního tělocvičného názvosloví 

 umožňujeme žákům, aby se snažili na základě jasných kritérii hodnotit své činnosti nebo 

výsledky, plánovat, organizovat a řídit vlastní tělovýchovnou činnost 

 dodáváme žákům sebedůvěru a vedeme je k vnímání vlastního pokroku 

 předkládáme žákům informace, které jim přiblíží problematiku biologie člověka a jeho 

zdraví 

 

Kompetence k řešení problémů 

 vedeme žáky ke správným způsobům řešení problémů v souvislosti s nesportovním 

chováním 

 pracujeme s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

 uplatňujeme zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a v případě úrazu 

ukazujeme, jak adekvátně reagovat 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich rozhodnutí  

 

Kompetence komunikativní 

 vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

 zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat nebo pracovat ve skupině 

 vedeme žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých 

 

Kompetence sociální a personální 

 vytváříme pozitivní představu žáka o sobě samém 

 vedeme žáky k jednání v duchu fair - play 

 umožňujeme každému žákovi zažít úspěch 

 podle potřeby žákům v činnostech pomáháme 

 požadujeme dodržování dohodnuté kvality a postupů 

 

Kompetence občanské 

 vhodnou aktivitou formujeme volní a charakterové rysy 

 vedeme žáky k rozhodování v zájmu podpory a ochrany zdraví 

 vedeme žáky k ohleduplnosti, k respektování názorů druhých  

 umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich 

výsledků 

 

Kompetence pracovní 

 navozujeme situace, které vedou k osvojení základních postupů při první pomoci 

 nabízíme žákům dostatek podnětů, které vedou k ovládnutí tělocvičného nářadí a náčiní 

 vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě 

a k uplatňování hlavních zásad hygieny a k ochraně svého zdraví i zdraví druhých 
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    Předmět: Tělesná výchova - 1. - 3. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

spojuje pravidelnou každodenní 

pohybovou činnost se zdravím a 

využívá nabízené příležitosti 

 

- dbá na správné držení těla a dýchání 

- prakticky využívá  zdravotně a 

relaxačně zaměřená cvičení 

 

- zvládá základní přípravu organismu 

před pohybovou aktivitou, cviky pro 

zahřátí, uvolnění a uklidnění 

 

- význam pohybu pro zdraví a vývoj 

organismu žáka 

- pohybový režim žáků (rozložení a 

množství během dne) 

- příležitosti pro TV a sport ve škole a 

mimo školu 

- zdravotně zaměřené činnosti 

(preventivní význam) 

- příprava organismu před sportovní 

zátěží, strečink, uklidnění po zátěži 

 

 

Český jazyk 

- správná poloha těla při 

psaní 

 

 

školní  kroužky   

 

ŠD 

 

Městská a okr. 

lehkoatletická 

olympiáda 

 

Mc Donald’s 

cup 

 

 

uplatňuje hlavní zásady hygieny a 

bezpečnosti při pohybových činnostech 

ve známých prostorách školy, 

v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, 

v bazénu, na zimním stadionu  

 

- zná základní pravidla chování při TV a 

sportu a řídí se jimi 

- jedná v duchu fair play 

 

- umí ošetřit drobná poranění a přivolat 

pomoc 

- dovede se samostatně převléct do 

cvičebního úboru, používá vhodné 

sportovní oblečení a obuv 

 

 

- pravidelná hygiena po pohybových  

aktivitách 

- čistota prostředí 

- příprava a ukládání nářadí a náčiní 

- základní zásady bezpečného pohybu 

 

- základní zásady a pravidla chování  

při TV a sportu 

- fair play 

 

- první pomoc při drobných 

poraněních, přivolání pomoci 

- oblečení a obuv při TV a sportu 

 

 

Člověk a jeho svět 

- části těla, správné držení 

těla, bezpečnost, zdraví 
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reaguje na základní pokyny a povely 

k osvojované činnosti a její organizaci 

- rozumí povelům pořadových cvičení a 

správně na ně reaguje 

- zná a využívá základní tělocvičné 

pojmy  (názvy pohybových činností, 

tělocvičného nářadí a náčiní) 

- rozumí některým základním pojmům 

z pravidel sportů a soutěží a řídí se 

jimi 

 

- smluvené povely, signály, znamení, 

gesta aj. prostředky komunikace při 

TV a sportu 

- základní organizační činnosti na 

smluvené povely, signály (zaujímání 

a změny míst, nástup apod.) 

- základní pojmy (terminologie) 

spojené s osvojovanými činnostmi, 

cvičebními prostory a vybavením 

- pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových činností 

(hry, závody, soutěže) 

Český jazyk 

- správné vyjadřování 

 

 

spolupracuje při jednoduchých 

týmových pohybových činnostech a 

soutěžích 
 

- dodržuje základní pravidla her 

- je schopen soutěžit v družstvu 

- zkouší se dohodnout na spolupráci a 

jednoduché taktice družstva a 

dodržovat ji 

- je si vědom porušení pravidel a 

následků pro sebe a družstvo 

- pozná a označí zjevné přestupky proti 

pravidlům a adekvátně na ně reaguje 

 

 

- rozlišuje míč na basketbal, volejbal a 

fotbal 

- zvládá házení a chytání míče nebo 

jiného náčiní odpovídající velikosti a 

hmotnosti 

 

 

- postupný nácvik pohybových 

dovedností 

- průpravná cvičení a hry pro 

jednotlivé sportovní disciplíny 

- cvičení ve dvojici, družstvu 

- cvičení s využitím náčiní (i netradiční 

náčiní) 

- kolektivní hry, závodivé hry, štafety, 

pohybové hry 

- zjednodušená pravidla osvojovaných 

pohybových činností - her a soutěží 

- pohybová tvořivost 

- zásady jednání a chování, fair play 

 

- základy sportovních her  

- herní činnosti jednotlivce-přihrávky   

jednoruč, obouruč, střelba na koš, 

dribling 

- vedení míče nohou  

 

Matematika  

- počítání  

 

Člověk a jeho svět,  

Český jazyk 

- komunikace, pravidla 

chování a jednání 
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- vedení míče hokejkou 

- manipulace s herním náčiním  

- utkání dle zjednodušených pravidel  

    (přehazovaná, florbal, fotbal) 

- spolupráce 

zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady jednoduché pohybové 

činnosti jednotlivce nebo činnosti 

prováděné ve skupině; usiluje o jejich 

zlepšení 

- projevuje přiměřenou radost 

z pohybové činnosti, samostatnost, 

odvahu a vůli pro zlepšení pohybové 

dovednosti 

- nacvičuje běžeckou abecedu  

- snaží se používat správnou techniku 

hodu kriketovým míčkem 

- nacvičí správnou techniku skoku 

z místa a skoku do dálky  odrazem 

z 50 cm širokého pásma 

- uběhne 50 metrů 

- trénuje taktiku běhu na delší 

vzdálenost 

- umí běhat na dráze i v přiměřeném 

terénu ( vytrvalost do 10 minut) 

- zná princip štafetového běhu 

 

- zvládne kotoul vpřed, vzad, dva 

napojované kotouly 

- snaží se o správnou techniku odrazu 

z můstku při cvičení na koze 

- zvládne stoj na rukou se záchranou a 

dopomocí 

 

 

 

 

 

- rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly, 

obratnosti, pohyblivosti, koordinace 

pohybu 

- vztah ke sportu 

- základy atletiky  

- běžecká abeceda, průpravná cvičení 

pro jednotlivé disciplíny 

- hod kriketovým míčkem – z místa, 

z chůze, z rozběhu 

- skok daleký, skok z místa, spojení 

rozběhu s odrazem 

- nízký, polovysoký start, start z bloků 

- startovní povely 

- technika běhu 

 

 

 

- základy gymnastiky 

- cvičení na nářadí a s náčiním 

odpovídající velikosti a hmotnosti 

- průpravná cvičení pro akrobacii, 

přeskok, kladinu 

- svalové napětí a uvolnění, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika  
- měření délky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA olympiáda 
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- zvládne jednoduchá cvičení na  

žebřinách 

- provádí cvičení na lavičkách 

- umí přeskočit přes švihadlo 

- dokáže podbíhat dlouhé lano 

- dokáže cvičit s tyčí 

- umí šplhat na tyči 

- pokouší se vyjádřit jednoduchou 

melodii a rytmus pohybem 

- zvládá  jednoduché tanečky 

- snaží se o estetické držení těla 

 

- provádí jednoduché přetahy a přetlaky 

 

 

- zvládne techniku jednoho plaveckého 

stylu, splývá 

- učí se dýchat do vody 

- učí se skoky do vody 

 

 

 

gymnastické držení těla 

 

 

 

 

 

 

- kondiční cvičení s hudbou nebo 

rytmickým doprovodem 

- vnímání a prožívání rytmu 

- tanečky 

 

- průpravné úpoly – cvičení ve dvojici, 

ve skupině,  s lanem  v rámci 

pohybových her 

- základní plavecká výuka – základní 

plavecké dovednosti, jeden plavecký 

způsob, adaptace na vodní prostředí, 

význam plavání pro zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova 

- rytmus, melodie 

 

 

Rozšířené výstupy TV: 

Bude naplněno v případě splnění těchto 

podmínek: 

a) materiální vybavení žáků 

b) klimatické podmínky – sníh, led 

c) odpovídající fyzická zdatnost 

kolektivu  

- dovede se samostatně připravit pro 

bruslení - obuje a obleče se sám  

- předvede chůzi a skluz 

 

 

 

 

 

 

 

 

- bruslení – bezpečnost, obouvání, 

průpravná cvičení pro osvojení 

rovnováhy, chůze, jízda, zatočení 

zastavení 

 

 

Člověk a jeho svět 

- ochrana přírody, chování 

v dopr. prostředcích, 

bezpečnost 
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- učí se měnit směr jízdy a zastavení 

pohybu na ledě 

- ví, kam může chodit bruslit 

- zná nebezpečí bruslení v přírodě 

 

- zvládá jízdu na saních, na bobech na 

přiměřeném svahu 

- zvládá přesun se sáňkami, boby 

- dokáže zastavit, zatočit 

- ví, kde může sáňkovat, bobovat 

 

- respektuje ochranu životního prostředí 

- zvládá chůzi v terénu 

- dokáže překonávat přiměřené přírodní 

překážky 

- zvládá přesun do terénu a chování 

v dopravních prostředcích 

 

 

 

 

 

- sáňkování, bobování – vhodné 

oblečení, 

- vhodný a bezpečný terén, pohyb po 

svahu, bezpečná jízda 

 

 

- turistika a pobyt v přírodě 

- chůze v terénu, překonávání 

přírodních překážek 

- přesuny, chování v dopravních 

prostředcích 
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    Předmět: Tělesná výchova - 4. - 5. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového  režimu; 

uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; 

projevuje přiměřenou samostatnost a 

vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti; 

- zná některé protahovací a napínací  

cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění 

- chápe význam sportování pro zdraví   

- respektuje zdravotní handicap 

 

- protahovací a napínací cviky 

- uklidnění po zátěži 

- význam pohybu pro zdraví  

 

Člověk a jeho svět 

- pohyb a zdraví 

Český  jazyk 

- správná poloha těla při 

psaní 

 

školní  kroužky,  

ŠD 

Městská a okr. 

lehkoatletická 

olympiáda 

Mc Donald’s 

cup 

závody a 

soutěže ASŠK 

zařazuje do pohybového režimu 

korektivní cvičení, především 

v souvislosti s jednostrannou zátěží 

nebo vlastním svalovým oslabením 

- dbá na správné držení těla  

- dbá na správné dýchání 

- zná kompenzační a relaxační cviky  

- zdravotně zaměřené činnosti 

- správné držení těla a dýchání 

 

 

  

zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti; 

vytváří varianty osvojených 

pohybových her; 

 

 

- zvládá přihrávky jednoruč, obouruč a 

driblink 

- seznamuje se s základní herní taktikou 

sportovních miniher 

 

 

 

 

- pohybové hry (s různým zaměřením, 

netradiční pohyb. hry a aktivity, 

využití netradičního náčiní při 

cvičení) 

- základy sportovních her  

- herní činnost jednotlivce 

- spolupráce ve hře 

- průpravné hry a utkání 
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- vyšplhá na  3 m tyč 

- zvládne cvičení na žíněnce – 

napojované kotouly, kotouly vpřed a 

vzad s různým zakončením, stoj na 

rukou apod. 

- provádí přitahování do výše čela na 

hrazdě, zkouší výmyk  

- zvládá správnou techniku odrazu 

z můstku při cvičení na koze, 

roznožku, výskok do kleku a dřepu, 

skrčku 

- provádí cvičení na švédské bedně 

- zdokonaluje se ve cvičení na ostatním   

- nářadí – žebřiny, lavičky apod. 

- provádí kondiční cvičení s plnými míči 

 

- zná techniku hodu kriketovým míčkem  

- zná princip štafetového běhu 

- seznamuje se s  taktikou při sprintu, 

vytrvalostním běhu, při běhu terénem 

s přiměřenými přírodními  překážkami 

- uběhne 50 m  

- uběhne 300 m (4. tř.) 

- uběhne 400 m  a 800 m (5. tř.) 

- umí základní startovní polohy 

- umí skákat do dálky (odraz z 50 cm 

pásma) 

- nacvičí správnou techniku skoku 

z místa 

- zvládne základní kroky lidových tanců, 

seznámí se s dětským aerobikem a 

kondičním cvičením s hudbou 

 

- základy gymnastiky - cvičení na 

nářadí a s náčiním odpovídající  

velikosti a hmotnosti 

- průpravná cvičení a úpoly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- základy atletiky - rychlý běh, skok do 

dálky a z místa, hod míčkem 

- rozvoj různých forem rychlosti, 

vytrvalosti, síly, pohyblivosti a 

koordinace pohybu 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rytmické a kondiční formy   cvičení 

pro děti 

- tanečky 

- základy estetického pohybu 
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- zvládne techniku 2 plaveckých stylů – 

prsa a kraul, osvojí si techniku dalšího 

plaveckého stylu 

- provádí skoky do vody  

(zákl. plav. výcvik ve 4. třídě) 

- základní plavecká výuka - základní 

plavecké dovednosti, 2 plavecké 

styly, hygiena plavání a adaptace na 

vodní prostředí 

 

uplatňuje pravidla hygieny a 

bezpečného chování v běžném 

sportovním prostředí; 

- adekvátně reaguje v situaci úrazu 

spolužáka; 

- hygiena pohyb. činností a cvičebního 

prostředí, vhodné obutí a oblečení 

pro pohybové aktivity 

- bezpečnost při pohybových 

činnostech 

-  první pomoc při TV 

Člověk a jeho svět 
- první pomoc 

 

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 

činnosti spolužáka a reaguje na pokyny 

k vlastnímu provedení pohybové 

činnosti 

- komunikace v TV - smluvené povely, 

signály 

- pořadová cvičení 

 

  

jedná v duchu fair play: dodržuje 

pravidla her a soutěží, pozná a označí 

zjevné přestupky proti pravidlům a 

adekvátně na ně reaguje; respektuje 

při pohybových činnostech opačné 

pohlaví 

- pravidla her, závodů a soutěží 

- zásady jednání a chování (fair play, 

olympijské ideály a symboly) 

 

 

  

užívá při pohybové činnosti základní 

osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí 

podle jednoduchého nákresu, popisu 

cvičení 

- základní tělocvičné názvosloví 

osvojovaných činností 

  

zorganizuje nenáročné pohybové 

činnosti a soutěže na úrovni třídy 

- organizace jednoduchých 

pohybových činností a soutěží 

  

změří základní pohybové výkony a 

porovná je s předchozími výsledky 

- měření výkonů 

- základní pohybové testy 
Matematika 

- jednotky délky a času 

 

orientuje se v informačních zdrojích o 

pohybových aktivitách a sportovní 

akcích ve škole i v místě bydliště; 

samostatně získá potřebné  informace 

 Informatika, školní časopis, 

nástěnky ve škole, www 

stránky školy a sportovních 

klubů 
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Vzdělávací oblast: 
Člověk a svět práce 

 
Vzdělávací obor:  

Člověk a svět práce – vzdělávací obsah je realizován prostřednictvím předmětu 

                                                Pracovní výchova 
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Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní výchova – 1. stupeň 

 
a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 
Předmět Pracovní výchova poskytuje žákům prostor k osvojování praktických pracovních 

dovedností a návyků. Žáci se v něm učí pracovat s různými materiály, učí se plánovat, 

organizovat a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v týmu. Přináší žákům důležité informace 

ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. 

Převažující organizační formou vyučovacího procesu je vyučovací hodina, výuka probíhá 

převážně ve školní třídě, dále dle možností na školním pozemku a ve školní cvičné kuchyňce. 

 

Pracovní výchova je realizována v 1. – 5. ročníku, časová dotace je 1 hodina týdně. 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce zahrnuje čtyři tematické okruhy: 

1. práce s drobným materiálem 

2. konstrukční činnosti  

3. pěstitelské práce 

4. příprava pokrmů 

 

 

b) Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí: 

 

Kompetence k učení 

 vedeme žáky k osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých 

pracovních oblastí 

 učíme žáky  používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě 

 umožňujeme žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí 

 

Kompetence k řešení problémů 

 zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 vedeme žáky k promýšlení pracovních  postupů při plnění zadaných úkolů  

 snažíme se rozvíjet u žáků tvořivost, vedeme je k uplatňování vlastních nápadů 

 

Kompetence komunikativní 

 rozšiřujeme u žáků slovní zásobu z oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek 

 učíme žáky  popsat postup práce 

 vedeme žáky k užívání správné terminologie 

 

Kompetence sociální a personální 

 vedeme  žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci 

 umožňujeme žákům pracovat ve skupině, vytvářet společné práce, při kterých se učí 

spolupracovat a respektovat nápady druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního 

výsledku 
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Kompetence občanské 

 vytváříme u žáků pozitivní vztah k práci a vedeme je k odpovědnosti za kvalitu svých i 

společných výsledků práce 

 umožňujeme žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky 

 umožňujeme  každému žákovi zažít úspěch 

 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání 

ochranných pracovních prostředků 

 ukazujeme žákům správné způsoby užití materiálů a pracovních nástrojů 

 zohledňujeme rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům 

v činnostech pomáháme 

 dodržujeme pravidla správného, zodpovědného a bezpečného zacházení s pracovními 

pomůckami 
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    Předmět: Pracovní výchova - 1. - 3. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

Práce s drobným materiálem 

 

Vytváří jednoduchými postupy různé 

předměty z tradičních i netradičních 

materiálů. 

Dodržuje bezpečnost  a hygienu při práci. 

 

- práce s různými materiály (papír, 

textil, karton, plastelína, nitě, 

vlna,…)  

- ovládání a používání pracovních 

nástrojů a pomůcek přiměřených 

věku (nůžky, oblý nůž, špejle, 

jehla, špendlíky, náprstek)                       

- vlastnosti materiálů, jejich použití 

v praxi 

- lidové zvyky a řemesla 

 

Člověk a jeho svět  
- lidové zvyky a tradice, 

řemesla 

 

 

Pracuje podle slovního návodu a 

předlohy. 

- jednoduché pracovní postupy 

s různými materiály a nástroji 

- používání pracovní terminologie 

- organizace práce 

  

Konstrukční činnosti 

Zvládá elementární dovednosti a činnosti 

při práci se stavebnicemi. 

 

 

- montáž a demontáž stavebnice 

- práce podle návodu 

Matematika  
- geometrie 

Český jazyk  
- popis pracovního postupu 

 

Pěstitelské práce 

Provádí pozorování přírody, 

zaznamenává a zhodnotí výsledky 

pozorování. 

 

 

- práce s tabulkou 

- pokusy a pozorování 

- ověřování podmínek života rostlin 

(klíčivost, růst, rozmnožování) 

 

Člověk a jeho svět 

- podmínky života na Zemi 

 

Exkurze do zahradnictví, 

přírodovědné vycházky. 

 

 

Pečuje o nenáročné rostliny. 

 

 

- péče o nenáročné pokojové rostliny 

ve třídě a v prostorách školy 
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Příprava pokrmů 

Připraví tabuli pro jednoduché stolování. 

 

 

- pravidla stolování a nevhodné 

chování při jídle 

- stolování v praxi 

 

Člověk a jeho svět  
- stolování, zdravá výživa 

 

 

Chová se vhodně při stolování. 

 

- pravidla stolování ve školní jídelně 

- pravidla stolování ve třídě - svačina 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

146 

 

Předmět: Pracovní výchova - 4. - 5. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: 

Práce s drobným materiálem 

Vytváří přiměřenými pracovními 

operacemi a postupy na základě své 

činnosti a představivosti různé výrobky 

z daného materiálu.  

 

 

 

- práce s tradičním i 

netradičním materiálem 

- vlastnosti a použití těchto materiálů 

- dekorativní práce 

 

Výtvarná výchova  
- dekorativní výtvarné 

techniky 

Člověk a jeho svět 

- přírodniny a jejich využití, 

zpracování 

 

 

Využívá při tvořivých činnostech 

s různým materiálem prvky lidových 

tradic. 

 

- výroba dekorativních předmětů dle 

lidových tradic 

 

Český jazyk  
- postup práce, lidové 

tradice 

 

 

Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje, 

náčiní vzhledem k použitému materiálu. 

- rozlišování různých pomůcek, 

nástrojů a náčiní ke zpracování 

různých materiálů 

  

 

Udržuje pořádek na pracovním místě a 

dodržuje pořádek hygieny a bezpečnosti 

práce. 

Poskytne první pomoc při úrazu. 

 

- pravidla bezpečnosti a organizace 

práce 

- pracovní hygiena, první pomoc při 

zranění 

 

Člověk a jeho svět  
- první pomoc, čísla 

tísňového volání 

 

 
Konstrukční činnosti 

Provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž. 

 

 

- práce se stavebnicí 

  

 

Pracuje podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu. 

 

- práce podle plánku, předlohy, náčrtku 

  

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při úrazu. 

 

- čísla tísňového volání 
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Pěstitelské práce 

Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 

samostatně vede pěstitelské pokusy a 

pozorování. 

 

 

 

- práce s rostlinami – pokusy, 

pozorování ve třídě i na školním 

pozemku 

- záznam průběhu pokusu 

 

 

Člověk a jeho svět 

- přírodovědné pokusy 

 

 

Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 

pokojové i jiné rostliny. 

 

- péče o pokojové rostliny v prostorách 

školy 

  

 

Volí podle druhu pěstitelských činností 

správné pomůcky, nástroje a náčiní. 

 

 

- využití nářadí, náčiní a pomůcek při 

práci s rostlinami na školním 

pozemku 

  

 

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při úrazu. 

   

 
Příprava pokrmů  

Orientuje se v základním vybavení 

kuchyně. 

 

 

- vybavení  školní a domácí kuchyně 

 

Člověk a jeho svět 

- zdravá výživa 

 

 

Připraví samostatně jednoduchý pokrm. 

 

- příprava jednoduchých pokrmů dle 

možností ve školní kuchyňce nebo 

ve třídě 

  

Dodržuje pravidla správného stolování, 

čistotu a společenské chování. 

 

- základy společenského chování při 

stolování 

  

Udržuje pořádek a čistotu pracovních 

ploch, dodržuje základy hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne první pomoc 

při úrazu v kuchyni. 
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UČEBNÍ PLÁN  2. stupeň  

     

Vzdělávací oblast 
Vyučovací předmět 

 
Ročník, časová dotace Celkem 

6. 7. 8. 9. 6. - 9. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 4 5 4 5 15 + 3 

Anglický jazyk 4 4 3 3 12 + 2 

Německý jazyk     3 3 6 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 4 5 5 4 15 + 3 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika 1       1 

Člověk a společnost 
Dějepis 2 2 2 2 7 + 1 

Výchova k občanství 1 + 1 1 1 1 4 + 1 

Člověk a příroda 

Fyzika 1 2 2 2 5 + 2 

Chemie     2 2 4 

Přírodopis 2 2 1 + 1 1 + 1 6 + 1 + 1 

Zeměpis 2 2 2 1 6 + 1 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Člověk a zdraví 

Výchova ke zdraví - integrace vzdělávacího obsahu do předmětů                              
Výchova k občanství a Přírodopis 

Tělesná výchova 3 3 3 3 8 + 4 

Člověk a svět práce 

Pracovní činnosti 1 1     2 

Svět práce     1 1 1 + 1 

Celkem hodin 29 30 32 31 
122 v tom 

24 disp. hod. 
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Poznámky k učebnímu plánu – 2. stupeň 

 
Český jazyk a literatura – vyučována v 6. a  8. ročníku 4 hodiny týdně, v 7. a 9. ročníku –   5 

hodin týdně. Předmět je rozdělen na jazykovou výchovu, literární výchovu a komunikační a 

slohovou výchovu. Celkem je předmět posílen o 3 disponibilní hodiny 

Anglický  jazyk – vyučován v 6. a 7. ročníku  4 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku  3 hodiny týdně, 

celkem je předmět posílen o 2 disponibilní hodiny 

Německý jazyk – vyučován v 8. a 9. ročníku 3 hodiny týdně, využito 6 disponibilních hodin 

Matematika – vyučována v 6.  a 9 ročníku 4 hodiny týdně, v 7. a 8. ročníku  5 hodin týdně.  

Celkem předmět posílen o 3 disponibilní hodiny                             

Informatika – vyučována v 6. ročníku l hodinu týdně 

Dějepis – vyučován v 6. – 9. ročníku 2 hodiny týdně, předmět posílen o 1 disponibilní hodinu 

Výchova k občanství – vyučována v 6 ročníku 2 hodiny týdně – integrace části předmětu 

výchova ke zdraví, posílení o 1 hodinu z tohoto předmětu, v 7. – 9. ročníku vyučován 1 hodinou 

týdně 

Fyzika – vyučována v 6. ročníku 1 hodina týdně, v 7. – 9. ročníku – 2 hodiny týdně, využity 2 

disponibilní hodiny 

Chemie – vyučována v 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně 

Přírodopis – vyučován v 6. a7. ročníku 2 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku – 1 hodina, posílena o 

2 hodiny z předmětu výchova ke zdraví- předmět je integrován ,časová dotace integrovaného 

předmětu výchova ke zdraví činí 3 hodiny – posílení o 1 disponibilní hodinu časová dotace 

předmětu přírodopis činí v každém ročníku 2 hodiny týdně 

Zeměpis – vyučován v 6. – 8. ročníku 2 hodiny týdně, využita l disponibilní hodina. V 9. 

ročníku vyučována 1 hodina týdně. 

Hudební výchova – v 6. –9. ročníku – 1 hodina týdně 

Výtvarná výchova – v 6. a 7. ročníku 2 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku 1 hodina týdně 

Tělesná výchova – v 6. – 9. ročníku 3 hodiny týdně, sportovní třídy mají v 6. –9. ročníku 

možnost zapojit se do nepovinného předmětu tělesná výchova. Předmět je posílen o 4 

disponibilní hodiny 

Člověk a svět práce – 6. –9. ročník 1 hodina týdně. Tento předmět je realizován v 6. a 7. 

ročníku předmětem Pracovní činnosti. Tento předmět se děli na obory Pěstitelské práce a 

chovatelství – ½ hodiny týdně pro všechny žáky, dále předmětem Příprava pokrmů – pro dívky a 

Práce s technickými materiály pro chlapce – rovněž ½ hodina týdně. V rozvrhu bude předmět 

Pracovní činnosti koncipován jako dvouhodinový 1x za 14 dnů. V 8. a 9. ročníku je realizován 

předmět Svět práce pro všechny žáky. Předmět posílen o 1 disponibilní hodinu. 

Člověk a zdraví – předmět je integrován do předmětu Výchova k občanství ( 1 hod) a do 

předmětu Přírodopis ( 2  hodiny – 1 hodina čerpána z disponibilní dotace hodin) 

 

Celkový počet disponibilních hodin je 24. 
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Vzdělávací oblast: 
Jazyk a jazyková komunikace 
 

Vzdělávací obor: 

Český jazyk a literatura – vzdělávací obsah je realizován prostřednictvím předmětu        

Český jazyk a literatura 

 

Vzdělávací obor: 

Cizí jazyk – vzdělávací obsah je realizován prostřednictvím předmětu Anglický jazyk a 

další cizí jazyk – Německý jazyk 
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Jazyk a jazyková komunikace 
 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zahrnuje vyučovací předmět Český jazyk 

a literatura 
 

 

 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura - 2. stupeň 

 

 
a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura na 2. stupni je rozdělen do tří složek: 

Komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se vzdělávací 

obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. 

     Předmět Český jazyk a literatura má časovou dotaci v 6. – 8. ročníku 4 hodiny týdně, v 9. 

ročníku jsme posílili tento předmět o 2 disponibilní hodiny = 5 hodin týdně. 

     Výuka probíhá většinou ve kmenových třídách, někdy v počítačové učebně nebo ve školní 

knihovně.  

     V komunikační a slohové výchově je hlavním cílem rozvíjení komunikačních schopností 

žáků, umět reagovat v určitých situacích, umět diskutovat, obhájit svůj názor, zvládnout 

jednotlivé stylistické útvary. 

     V jazykové výchově je kladen důraz především na osvojování podoby českého jazyka. Cílem 

je naučit žáky jasně a srozumitelně se vyjadřovat ústně i písemně, ovládat spisovný jazyk i jeho 

pravopis. 

     V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se 

vnímat jejich znaky a formulovat vlastní názory na přečtené dílo. Má za cíl rozvíjet vztah žáků 

k četbě, porozumět čtenému textu,  umět reprodukovat přečtený text. Vhodnými literárními 

ukázkami rozvíjet žákovu osobnost – jeho city, mezilidské vztahy, estetické cítění a podněcovat 

žáky k četbě. 

     Do vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura je zařazeno průřezové téma Mediální 

výchova, které bude především součástí komunikační a slohové výchovy. Bude zpracováno 

formou projektu Třídní časopis v 8. a 9. ročníku. 
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b) výchovné a vzdělávací strategie 

 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí: 

 

Kompetence k učení 

 

 Klademe důraz na pozitivní motivaci žáka 

 Používáme vhodné učební pomůcky (slovníky, jazykové příručky, Pravidla českého 

pravopisu, tabule gramatických přehledů 

 Předkládáme dostatek informačních zdrojů z učebnice a pracovních testů pro 

samostatnou a skupinovou práci 

 

Kompetence k řešení problémů 

   

 Motivujeme žáky k samostatnému řešení daného problému 

 Zadáváme úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností – např. 

získaných z četby a samostudia a z vlastního úsudku 

 Klademe důraz na analýzu přečtených textů a kritické posouzení jejich obsahu, porovnání 

jevů, třídění, zobecnění 

 

Kompetence komunikativní 

 

 Zařazujeme mluvnická cvičení, referáty z četby a slohové práce na dané téma 

 Zařazujeme diskusní kroužky a besedy 

 Využíváme informační a komunikační technologie pro komunikaci s okolním světem 

 

Kompetence sociální a personální 

 

 Zařazujeme práci ve skupině, vytvoříme pravidla práce v týmu  ( organizace práce, 

rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta respektování jeden druhého) 

 Uplatňujeme individuální přístup k talentovaným žákům a k žákům s poruchami učení 

 Posilujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 

 Posilujeme dobré vztahy v kolektivu 

 

Kompetence občanské 

 

 Respektujeme věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka 

 Podporujeme u žáků pozitivní postoje k uměleckým dílům, k ochraně kulturního dědictví 

a ocenění našich tradic 

 Zapojujeme žáky do kulturního dění účastí na kulturních akcích, účastí na jejich 

organizování  ( školní slavnosti) a účastí v soutěžích 

 

Kompetence pracovní 

 

 Rozvíjíme u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku, 

shromažďováním materiálů 

 Kontrolujeme samostatné práce žáka 

 Vedeme žáky k samostatnému vymýšlení úkolů , jejich plnění a vlastnímu hodnocení 
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    Předmět: Český jazyk a literatura – jazyková výchova - 6. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: Spisovně vyslovuje česká slova Hláskosloví, spisovná 

výslovnost, slovní přízvuk 

  

 Rozlišuje obohacování slovní 

zásoby odvozováním, umí 

odvozovat slova 

Stavba slova 

Odvozování 

Pravopis související se stavbou 

slova 

  

 Samostatně pracuje s Pravidly 

českého pravopisu, slovníkem 

spisovné češtiny a dalšími 

jazykovými příručkami 

Jazyk, jazykověda, 

jazykové příručky, spisovná 

výslovnost 

  

 Umí třídit slovní druhy- zvláště 

slova ohebná, tvoří spisovné tvary 

slov a užívá je při komunikaci 

Tvarosloví – slovní druhy 

Podstatná jména – rozdělení, 

skloňování, pravopis 

Přídavná jména – druhy, 

skloňování, stupňování, 

pravopis 

Zájmena – druhy, skloňování 

zájmen. osobních a 

přivlastňovacích 

Číslovky – druhy, skloňování 

2,3,4 

Slovesa – os., čís., způsob, čas 

 V průběhu 

celého roku je 

procvičován 

pravopis 

 Uvědomuje si vztah mezi 

základními větnými členy 

Skladba – základní větné členy 

Shoda přísudku s podmětem 

  

 Zvládá v rámci svých možností 

pravopis lexikální, slovotvorný a 

morfologický 

 

 

Vyjmenovaná slova + pravopis 

výše uvedený 
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    Předmět: Český jazyk a literatura – komunikační a slohová výchova - 6. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák:  

Snaží se o kultivovaný projev 

v rámci svých možností 

 

Mluvnická cvičení, 

komunikace v hodinách 

Vypravování, popis, dopis 

 

  

V průběhu roku 

žáci vypracují 2 

slohové práce 

  

Odlišuje spisovný a nespisovný 

projev 

 

Vypravování – řeč přímá a 

nepřímá 

Dopis – soukromý, úřední 

 

 

Literatura - pohádky 

 

  

V mluveném projevu připravovaném 

i improvizovaném vhodně užívá 

verbálních i neverbálních prostředků 

řeči 

 

Mluvnická cvičení 

Referáty 

Dramatizace 

 

 

 

MPV - Vv 

 

  

Učí se základům studijního čtení- 

vyhledává klíčová slova, formuluje 

hlavní myšlenky textu, vytvoří 

otázky a stručné poznámky, výpisky 

nebo výtah z přečteného textu, 

samostatně připraví a s oporou o text 

přednese referát. 

 

Osnova 

Výpisky 

Výtah 

Jak se učíme 

Zpráva  

Oznámení 

 

 

 

PT – MV – stavba mediálního 

sdělení – zpráva, oznámení 
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Předmět: Český jazyk a literatura – literatura - 6. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: Reprodukuje přečtený text 

Snaha o vlastní hodnocení díla 

Mýty, báje, pohádky 

Pověsti,  

Referáty z vlastní četby 

MPV – D – báje, pověsti Vést čtenářský a 

kulturní deník 

 Formuluje ústně i písemně dojmy ze 

své četby, návštěvy divadelního 

nebo filmového představení 

Referáty z četby, besedy nad 

zhlédnutými filmovými a 

divadelními představeními 

 Povinná četba 2 

knih za rok 

Společná 

návštěva 

alespoň jednoho 

divadelního a 

filmového 

představení 

 Pokouší se o tvorbu vlastního 

literárního textu 

Pohádka 

Říkanky 

MPV – Hv, Vv – ilustrace knih V průběhu 

celého roku si 

žáci připravují 

 Rozlišuje některé literární druhy a 

žánry 

Próza, poezie, literatura 

naučná, beletrie, báje, pověsti, 

pohádky, dobrodružná lit. 

 referáty z vlastní 

četby 

 Vyhledává informace v knihovně a 

dalších informačních zdrojích 

Práce s knihou,   Návštěva 

knihovny- 

školní, městské 

 Přednáší zpaměti literární texty, 

snaží se o přednes textu 

 

 

 

 

 

 

 

Poezie, prozaické texty vhodné 

k přednesu 

 Třídní a školní 

kolo recitační 

soutěže 
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    Předmět: Český jazyk a literatura – jazyková výchova - 7. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák:  

-správně třídí slovní druhy, slova ohebná 

a neohebná, tvoří spisovné tvary 

slov 

Tvarosloví 

Podstatná jména, přídavná jména,  

Zájmena – skloňování zájmen 

vztažných, slovesa – slovesný rod 

Příslovce – druhy, stupňování, příslov. 

spřežky 

Předložky, spojky, částice, citoslovce 

 V průběhu 

celého roku 

procvičování 

pravopisu 

-seznamuje se s pravopisem psaní 

velkých písmen u vlastních jmen 

Psaní velkých písmen ve jménech 

vlastních 

MPV – Z, D, Vv, Hv  

- seznamuje se s významem slov Význam slova, slovo, sousloví, rčení 

Jednoznačná, mnohoznačná slova 

Synonyma, antonyma, homonyma, 

Odborné názvy 

  

- rozlišuje způsoby obohacování slovní 

zásoby a zásady tvoření českých slov 

Slovní zásoba a tvoření slov 

Způsoby obohacování slovní zásoby- 

odvozování, skládání, zkracování 

  

- rozlišuje větu jednoduchou a souvětí Skladba 

Věty dvojčlenné, jednočlenné  

 

  

- rozlišuje vztahy základních a 

rozvíjejících větných členů 

Základní větné členy 

Rozvíjející větné členy – přívlastek, 

předmět, příslovečné určení 

Několikanásobné větné členy 

  

-zvládá pravopis lexikální, slovotvorný a 

morfologický, částečně zvládá pravopis 

syntaktický ve větě jednoduché 

 

 

 

Pravopis    
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    Předmět: Český jazyk a literatura – komunikační a slohová výchova - 7. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

Žák:    

- uspořádá informace v textu s ohledem 

na jeho účel, vytvoří souvislý text 

Vypravování – stavba 

Popis uměleckých děl 

Líčení 

Životopis 

Charakteristika 

Výtah 

MPV – Vv – umělecká díla V průběhu roku 

žáci vypracují 

dvě slohové 

práce 

- využívá poznatků o jazyce a stylu ke 

gramaticky i věcně správnému 

písemnému projevu a k vlastnímu 

tvořivému psaní 

Procvičovací písemné úkoly 

Kontrolní slohové práce 

  

- vyjadřuje se kultivovaně, srozumitelně a 

jasně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mluvnická cvičení, komunikace 

v průběhu vyučovacích hodin 
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    Předmět: Český jazyk a literatura – literatura - 7. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák:    

-nechá se inspirovat literárním textem 

k vlastní tvorbě podle svých schopností 

V krajinách fantazie – literární texty  Vést čtenářský a 

kulturní deník 

 - rozlišuje některé literární druhy a žánry Próza, poezie – lyrika, epika 

Balady, romance 

Báje, pověsti 

MPV - D Povinná četba 

minimálně 2 

knih za rok 

- formuluje ústně i písemně dojmy ze své 

četby, návštěvy divadelního nebo 

filmového představení 

Referáty z vlastní četby, besedy nad 

přečtenými knihami, besedy o 

kulturních představeních 

  

- rozlišuje literaturu hodnotnou a 

konzumní 

Referáty z vlastní četby   

- vyhledává informace v knihovně, 

v odborných literárních příručkách 

Autoři vybraných textů  Vést některé 

hodiny ve školní  

knihovně 

- přednáší zpaměti literární texty 

přiměřené věku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literární texty vhodných autorů 

Třídní kolo soutěže v recitaci 

 Příprava žáků na 

recitační soutěž 
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    Předmět: Český jazyk a literatura – jazyková výchova - 8 . ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák:    

-rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a 

obecnou češtinu 

 - seznamuje se s jazykovými normami 

při tvorbě jazykových projevů podle 

situace 

 

Útvary českého jazyka a jazyková 

kultura 

Spisovný jazyk, obecná čeština, nářečí 

Slovanské jazyky 

MPV – Z, D V průběhu 

celého roku 

procvičování 

pravopisu 

-spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí 

slova 

Slova přejatá, jejich výslovnost, jména 

obecná a vlastní 

MPV - Cj  

- tvoří spisovné tvary slov a vědomě je 

používá v komunikačních situacích a 

zvládá pravopis koncovek jmen a sloves 

Tvarosloví, podstatná jména, přídavná 

jména, zájmena – skloňování zájmen 

týž, tentýž 

Slovesa – slovesný vid 

Pravopis koncovek jmen a sloves 

  

-rozlišuje věty podle členitosti Skladba, věty dvojčlenné, jednočlenné, 

větný ekvivalent 

  

-rozlišuje rozvíjející větné členy, umí 

graficky znázornit stavbu věty 

jednoduché 

Větné členy rozvíjející, doplněk, 

několikanásobné větné členy 

  

- učí se rozlišit souvětí souřadné a 

podřadné 

Souvětí, věty hlavní, vedlejší 

Druhy vět vedlejších 

Poměry mezi větami souřadně 

spojenými 
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    Předmět: Český jazyk a literatura – komunikační a slohová výchova - 8. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák:    

-používá vhodné jazykové prostředky pro 

daný slohový útvar, dorozumívá se 

kultivovaně a výstižně 

-rozlišuje spisovný a nespisovný projev 

Charakteristika literárních postav 

Subjektivně zabarvený popis 

Mluvnická cvičení 

MPV-literární texty, Vv 

Literatura – metafora, 

personifikace 

V průběhu 

školního roku 

žák vypracuje tři 

slohové práce 

- rozlišuje fakta od názorů a hodnocení, 

ověřuje fakta s dostupnými informačními 

zdroji 

Výtah 

Výklad 

 

  

- umí vyjádřit své postoje a názory k 

danému tématu, odlišuje fakta od názorů 

a hodnocení 

Úvaha   

  Projekt – třídní časopis 

Rozpracování průřezového 

tématu Mediální výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu 8. a 

9. ročníku si 

třída vytváří 

svůj časopis 
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    Předmět: Český jazyk a literatura – literatura - 8. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák:    

-rozlišuje základní literární druhy a 

žánry, uvede výrazné představitele 

Próza – román, povídka, legenda, 

kronika , epos, fejeton 

Poezie – verš, sloka, rým, rytmus, 

lyrika, epika, píseň, epigram, balada, 

romance 

Drama – tragédie, komedie, činohra 

MPV – D, Vv, Hv V průběhu 

celého roku 

referáty z vlastní 

četby 

- uvádí základní literární směry a jejich 

významné představitele dokonce 19. 

století, orientuje se v historickém vývoji 

literatury 

-umí rozlišit literaturu faktu a uměleckou 

literaturu 

- učí se rozpoznávat základní rysy 

individuálního stylu autora 

Starší literatura 

Renesance a humanismus v literatuře 

Klasicismus v literatuře 

Romantismus v literatuře 

Národní obrození 

Světová literatura 19. století 

Česká literatura 2. poloviny 19. stol. 

 

MPV – D, Vv, Hv Vést kulturní a 

čtenářský deník 

Povinná četba 

nejméně dvou 

knih za rok 

- porovnává různá ztvárnění téhož 

námětu v literárním, dramatickém i 

filmovém zpracování 

Humor v literatuře, práce s textem 

Sci-fi 

  

- vyhledává informace v různých typech 

katalogů, v knihovně i v dalších 

informačních zdrojích 

Práce v knihovně, besedy nad knihami, 

práce na internetu 

 Vést některé 

hodiny ve školní 

knihovně 

- přednáší zpaměti literární texty Vhodné literární texty – přednes, 

vystupování, výslovnost, porozumění 

textu, znalost textu 

 

 

 

 

 

 Třídní a školní 

kolo recitační 

soutěže 
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    Předmět: Český jazyk a literatura – jazyková výchova - 9 . ročník 
 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák:    

- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a 

obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 

Útvary českého jazyka  V průběhu roku  

procvičování 

pravopisu 

- uvědomuje si vývoj českého jazyka Slovanské jazyky, vývoj jazyka MPV – D, Z  

- spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova 

Hláskosloví, spisovná výslovnost, 

Zvuková stránka věty 

Psaní a výslovnost slov přejatých 

  

- rozlišuje a příklady dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření českých 

slov, rozpoznává přenesená pojmenování 

Stavba slova a tvoření slov 

Význam slova – jednoznačná, 

mnohoznačná, synonyma, antonyma, 

homonyma, odborné názvy 

  

- správně třídí slovní druhy,  tvoří 

spisovné tvary slova a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikaci 

Tvarosloví – slovní druhy ohebné i 

neohebné 

  

- zvládá v písemném projevu pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický 

Pravopis související se stavbou slova a 

tvořením slov, pravopis koncovek jmen 

a sloves, vlastní jména 

  

- rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, 

umí určovat větné členy, druhy vět 

vedlejších, poměry mezi souřadně 

spojenými větami a větnými členy 

Věta jednoduchá, větné členy 

Věta dvojčlenná, jednočlenná, větný 

ekvivalent, samostatný větný člen, 

vsuvka 

Souvětí – podřadné, souřadné 

Tvoření vět, souvětí 

  

- zvládá pravopis syntaktický ve větě 

jednoduché a v souvětí 

 

 

 

Psaní čárky ve větě jednoduché 

Psaní čárky v souvětí 
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    Předmět: Český jazyk a literatura – komunikační a slohová výchova - 9 . ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák:    

-vyjadřuje se kultivovaně, výstižně, 

odlišuje spisovný a nespisovný projev a 

vhodně užívá jazykové prostředky 

vzhledem ke svému komunikačnímu 

záměru 

Vypravování  V průběhu 

školního roku 

žák vypracuje tři 

slohové práce 

- rozlišuje subjektivní a objektivní 

sdělení, dokáže rozpoznat důležitá fakta, 

umí uspořádat informace s ohledem na 

jeho účel 

Tiskopisy 

Životopis 

MPV – informační 

technologie 

 

- odlišuje fakta od názorů a hodnocení, 

fakta ověřuje s dostupnými informačními 

zdroji 

Výklad 

Výtah 

  

- umí vyjádřit své názory a postoje 

k danému tématu, odlišuje fakta od 

názorů a hodnocení 

Úvaha   

- v mluveném projevu vhodně užívá 

verbálních a nonverbálních prostředků 

řeči, zapojuje se do diskuse, řídi ji a 

využívá zásad komunikace a pravidel 

dialogu 

Proslov 

Diskuse 

  

- rozpoznává manipulativní komunikaci 

v masmédiích a zaujímá k ní kritický 

postoj 

 

 

 

 

 

Publicistické útvary Projekt – třídní časopis – 

rozpracováno  průřezové 

téma Mediální výchova 
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    Předmět: Český jazyk a literatura – literatura - 9. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák:    

-popisuje strukturu a jazyk literárního 

díla, vlastními slovy interpretuje smysl 

díla 

Vhodné literární ukázky probíraných 

autorů, referáty z vlastní četby 

 V průběhu 

celého roku 

referáty z četby 

- rozpozná rysy výrazného individuálního 

stylu autora 

Vhodné literární ukázky probíraných 

autorů 

 Vést čtenářský a 

kulturní deník 

- tvoří vlastní literární text podle svých 

schopností a znalostí literární teorie 

Práce s literárními ukázkami, na jejich 

základě pokus o vlastní tvorbu 

 Povinná četba 

nejméně dvou 

knih 

- rozlišuje literární druhy a žánry, 

porovnává je, uvede výrazné 

představitele 

Cestopis, písňové texty, satira MPV – Z, Hv  

- rozlišuje základní pojmy literární teorie 

a uvádí na příkladech 

Metafora, metonymie, personifikace, 

přirovnání, hyperbola, eufemismus, 

apostrofa 

  

- uvádí základní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře 20. století 

Česká literatura přelomu 19. a 20. stol. 

Světová próza a drama – předválečné, 

válečné a meziválečné období 

Česká poezie od 1. do 2. sv. války 

Česká próza, drama l. – 2. svět. válka 

Světová lit. 2. pol. 20. stol. 

Česká poezie 2. pol. 20. stol. 

Česká próza a drama 2. pol. 20. století 

MPV – D, Hv, Vv  

- zvládá přednes literárního textu 

 

 

 

 

 

Vhodné literární texty  Soutěž v recitaci 

třídní a školní 

kolo 
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Jazyk a jazyková komunikace 
 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zahrnuje vyučovací předmět 

Anglický jazyk 
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Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk - 2. stupeň 

 
 

a) Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu 

 

Vzdělávací obsah předmětu 

 získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu 

k tomuto předmětu 

 osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití 

komunikace v cizím jazyce 

 získávání schopnosti dorozumět se s cizincem, komunikovat s ním, hovořit 

o jednoduchých tématech, reagovat na běžné situace v cizojazyčném prostředí 

 získání schopnosti číst s porozuměním přiměřeně náročné texty v anglickém 

jazyce 

 porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu 

sdělení na úrovni osvojených znalostí 

 získání schopnosti napsat přiměřeně dlouhý a obsahově náročný text v cizím 

jazyce 

 poznání kultury a tradic anglicky mluvících zemí, vyhledávání nejdůležitějších 

informací o nich 

 pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování 

vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným 

kulturním hodnotám jiných národů 

 

 Výuka je založena na modelu britské angličtiny, ale žáci jsou seznamováni také 

s výrazy americké angličtiny. Hodiny jsou vedeny převážně v anglickém jazyce. 

 V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují i průřezová témata: 

 VEGS   Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět 

 MKV  Lidské vztahy, Multikulturalita, Kulturní diference 

 MV  Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, Tvorba mediálního sdělení 

 OSV  Poznávání lidí, Kreativita, Psychohygiena, Kooperace a kompetice,  

Hodnoty, postoje, praktická etika 

 EV  Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 VDO  Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát 

 

 

Formy realizace 

 skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu, samostatná 

práce, práce se slovníkem, hry, soutěže, písně v originále, výukové programy na PC, 

webové stránky, video, interaktivní tabule, anglické knihy, kopírované a autentické 

materiály, krátkodobé projekty 

 soutěž v anglickém jazyce organizovaná MŠMT 

Výuka je realizována převážně v kmenových třídách, je možno využívat učebnu výpočetní 

techniky a učebnu s interaktivní tabulí. 

 

Časová dotace 

Anglický jazyk je vyučován v 6. a 7. ročníku v časové dotaci 4 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku 

v časové dotaci 3 hodiny týdně.  
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b) Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

 umožňujeme žákům pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další 

studium i praktický život 

 vedeme k propojování získaných poznatků do širších celků 

 umožňujeme porozumění gramatickému systému 

 vedeme k samostatnému vyhledávání informací 

 umožňujeme poznat smysl a cíl učení 

 vedeme k používání vhodných způsobů a metod efektivního učení 

Kompetence k řešení problémů 

 předkládáme k řešení jednoduché problémové situace při výuce cizího jazyka 

 nabízíme možnost využívat vědomosti a dovednosti získané v cizím jazyce k 

objevování vhodných způsobů řešení problémů 

 vedeme k možnosti opsání myšlenky, pokud chybí slovní zásoba 

 umožňujme vyhledávat informace v textu, pomocí slovníků, internetu 

Kompetence komunikativní 

 vytváříme příležitost pro komunikaci v cizím jazyce na odpovídající úrovni 

 nabízíme dostatek modelových situací, kde je možno vyjadřovat se v písemném 

(dopis, pohlednice, e-mail, vzkaz) i mluveném projevu v anglickém jazyce 

 navozujeme atmosféru nebát se mluvit cizím jazykem 

 vedeme k využívání dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či 

vztahu 

 vedeme žáky k výstižnému a souvislému projevu 

 vedeme k ochotě naslouchat a porozumět druhým, toleranci k tomu, co druhý říká a 

jak mluví 

Kompetence sociální a personální 

 nabízíme dostatek možností pracovat a komunikovat ve skupině, týmu i v celé třídě 

 navozujeme vytváření příjemné atmosféry v týmu 

 vytváříme příležitost vyžádat si a poskytnout pomoc, radu 

 předkládáme dostatek situací, kdy žák řídí a ovládá svoje chování 

 vedeme k umění vcítit se do druhých lidí a tomu přizpůsobit svůj projev a být taktní 

Kompetence občanské 

 předkládáme dostatek možností respektovat názory a přesvědčení druhých lidí 

 vedeme k zodpovědnosti za to, co děláme a jak se chováme 

 umožňujeme získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je 

se zvyky našimi 

 vedeme k uvědomění si, že jsme součástí něčeho- rodiny, vesnice či města, státu, EU 

 vedeme k toleranci k menšinám, většinám 

 vedeme k akceptování jiných kultur, jazyků a způsobů života  

Kompetence pracovní 

 umožňujeme samostatně pracovat s dvojjazyčným slovníkem 

 nabízíme možnost využívat výukové programy na PC, anglické internetové stránky 

 umožňujeme využívat znalosti a zkušenosti získané ve výuce cizího jazyka v jiných 

vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 

 vedeme k efektivnímu organizování práce 

 umožňujeme vytváření si osobního portfolia 
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 Předmět: Anglický jazyk 6. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: Poslech s porozuměním 

- 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 

 

Mluvení 

- na úrovni osvojené slovní 

zásoby a gramatických jevů se 

zeptá na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních 

situacích 

- mluví o věcech týkajících se 

probíraných tematických okruhů 

- vypráví jednoduchý příběh či 

událost, popíše osoby, místa a 

věci ze svého každodenního 

života 

 

 

 

 

 

Výslovnost a intonace 

- vztah mezi zápisem hlásek a jejich 

výslovností 

- intonace „ano/ne“ otázek 

- znělé a neznělé “th“ 

- slabiky 

- přízvuk a rytmus 

- přízvučné slabiky 

- slabé a silné formy výslovnosti téhož 

slova 

- koncové „-ed“ 

- stažené formy záporu sloves 

- přízvuk v slovní frázi 

- „č“ a“dž“ 

- slova se stejnou výslovností 

- přízvuk a rytmus 

- přízvuk víceslabičných slov 

- různá nebo stejná výslovnost 

samohlásek 

- přízvuk ve větě 

- “r” 

- “a” 

- rytmus kladné věty a otázky 

 

Tematické okruhy a slovní zásoba 

Rodina a domov 

- členové rodiny 

- vnější popis osoby  

Mezipředmětové vztahy 

F, M – měření času 

Př – klasifikace zvířat 

D – vývoj cestování 

Z – jídla v různých zemích 

Z – počasí v Evropě 

D, dramatická výchova – 

řecké divadlo 

 

 

Průřezová témata 

VEGS 

- Evropa a svět nás zajímá 

- Objevujeme Evropu a svět  

MKV 

- Lidské vztahy 

- Multikulturalita 

MV 

- Kritické čtení a vnímání 

mediálního sdělení 

- Tvorba mediálního sdělení 

OSV 

- Poznávání lidí 

- Kreativita 

EV 

- Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

Učebnice 

Project 2 (3rd edition), 

Oxford 

 

 

Webové stránky 

 

Počítačové programy 

 

Smartboard 

 

Kopírované materiály 
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Čtení s porozuměním 

- vyhledá požadované 

informace v jednoduchých 

autentických materiálech 

- rozumí krátkým a 

jednoduchým textům 

v učebnici, vyhledá požadované 

informace 

 

Psaní 

- vyplní základní údaje o sobě 

ve formuláři 

- napíše jednoduché texty 

týkající se probíraných 

tematických okruhů na základě 

osvojené slovní zásoby a 

s využitím osvojených 

gramatických jevů 

- reaguje na jednoduché 

písemné sdělení  

 

 

- zvyky, obvyklé činnosti 

- oslava narozenin 

Škola 

- školní předměty, rozvrh 

- školní činnosti 

Volný čas  

- druhy sportů 

- členství v klubu 

Režim dne 

- každodenní činnosti, domácí práce 

Příroda a město 

- místa a budovy ve městě, venkov 

- život zvířat 

- zeměpisné názvy 

Počasí 

- popis počasí 

Cestování 
- dopravní prostředky 

- prázdniny 

- státy VB 

Stravovací návyky 

- jídla a nápoje 

- recept 

- nákup jídla a pití 

- denní jídla 

Kultura 
- filmy, televizní pořady 

- osobnosti britského kina 

Reálie anglicky mluvících zemí 

- svátky ve VB      

- USA 

 

 

Možnost projektů na 

výběrové téma 
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Komunikační situace 

- oslava narozenin  

- vyprávění o zážitku z výletu 

- slovní hra „Hádej, kdo jsem!“ 

- vyprávění o oblíbeném zvířeti 

- prázdninové situace 

- vyprávění o činnostech během 

prázdnin 

- psaní pohledu z prázdnin 

- objednávání jídla v kavárně 

/cukrárně 

- vaření podle receptu 

- nákup jídla 

- dotazy na počasí 

- vědomostní kvízy a rébusy 

- srovnání ročních období, počasí 

různých míst a období 

- srovnání každodenního života 

různých zemí 

- srovnání typických jídel různých 

skupin lidí 

- domluva schůzky 

- dotazy na záměry  

- krátké rozhovory na běžná témata 

z každodenního života 

 

Jazykové prostředky 

- přítomný čas prostý 

- tvorba „ano/ne“ otázek a otázek 

pomocí tázacích zájmen 
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- frekvenční příslovce 

- řadové číslovky 

- přítomný čas průběhový 

- přítomný čas prostý vs průběhový 

- zájmena v předmětu 

- minulý čas slovesa „být“ 

- minulý čas pravidelných sloves 

- minulý čas nepravidelných sloves 

- počitatelná a nepočitatelná podstatná 

jména 

- neurčitý člen a neurčitá zájmena 

- dotaz na množství 

- určitý/neurčitý člen 

- málo/několik 

- otázky s tázacím zájmenem „jak“ 

- 2. stupeň přídavných jmen 

- 3. stupeň přídavných jmen 

- přirovnání „tak … jak/jako“ 

- vyjádření „chystat se/hodlat něco 

udělat“ 

- přídavná jména a příslovce 

 

 

Dvojjazyčný a výkladový slovník 

- práce se slovníkem 
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  Předmět: Anglický jazyk 7. ročník 
 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

Žák: 

Poslech s porozuměním 

- pochopí obsah a smysl 

jednoduché, pomalé a 

pečlivě vyslovované 

promluvy a konverzace 

(přímé i reprodukované) 

- rozumí známým slovům 

a frázím v poslechu 

 

Mluvení 

- vyslovuje foneticky 

správně, se správnou 

intonací 

stručně ústně reprodukuje 

obsah jednoduchého textu, 

promluvy i konverzace 

- sestaví jednoduché (ústní 

i písemné) sdělení týkající 

se probíraných 

tematických okruhů na 

základě osvojené slovní 

zásoby a s využitím 

osvojených gramatických 

jevů 

- na úrovni osvojené 

slovní zásoby a 

gramatických jevů se 

 

Výslovnost a intonace 

krátké samohlásky 

dlouhé samohlásky 

dvojhlásky 

souhlásky 

nevyslovované hlásky 

znělé a neznělé souhlásky 

 “č” a “š” 

intonace 

přízvuk slova 

“ č”, “š” a “s” 

přízvuk ve větě  

slabé formy sloves 

slabé formy vs silné formy stejných slov v 

různých výrazech 

intonace oznamovacích vět 

intonace “ano/ne” otázek 

intonace otázek s tázacími zájmeny  

“p”a “b” 

 

Tematické  okruhy a sl. zásoba 

Životní etapy 

Rodina  

Vesmír 

Domov a pracoviště 

Předpovědi do budoucna 

Přírodní katastrofy 

  

Mezipředmětové vztahy 

Př – migrace zvířat 

Z – sluneční soustava, časová 

pásma 

D – mor 

HV – melodie a rytmus 

Př -  oči 

 

Průřezová témata 

MKV – kulturní diference, 

etnický původ, 

multikulturalita, princip 

sociálního smíru a solidarity 

OSV – poznávání lidí, 

mezilidské vztahy 

MV – tvorba mediálního 

sdělení 

VEGS – Evropa a svět nás 

zajímá, Poznáváme svět 

MV – tvorba mediálního 

sdělení 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí, 

Vztah člověka k prostředí 

 

Webové 

stránky 

 

Kopírované 

materiály 

 

Používaná 

učebnice- 

Project 3, 

Oxford 

 

Práce s 

počítačovým 

výukovým 

programem 

určeným danou 

věkovou 

kategorií 

 

Smartboard 
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jednoduchým způsobem 

domluví v běžných 

každodenních situacích 

- vyžádá a poskytne 

jednoduchou informaci 

-dokáže vést krátký a 

jednoduchý rozhovor na 

jemu známé téma 

 

 

 

 Psaní 

napíše jednoduché texty, 

které se týkají probíraných 

temat. okruhů na základně 

osvojené slovní zásoby, 

používá osvojené 

gramatické jevy 

 

Čtení s porozuměním 

vyslovuje a čte nahlas 

plynule a foneticky 

správně texty z učebnice 

rozumí obsahu textů 

v učebnici 

vyhledá v textu potřebnou 

informaci 

vytvoří odpověď na 

otázku 

odvodí pravděpodobný 

význam slov z kontextu 

 

Bydlení, domy 

Místa ve městě 

Londýn 

Zážitky 

Ambice 

Problémy 

Pravidla ve škole 

 

Komunikační situace 

pozvání 

oblíbené a neoblíbené činnosti 

vyprávění  o svém životě 

úvahy o podobě života v budoucnosti 

nabídka pomoci 

vyslovení záměru 

simulace detektivního výslechu 

reakce na informace a události v běžných 

situacích 

dohody a ujednání 

ptaní se na cestu, popis cesty 

návrh činnosti ve volném čase 

vyprávění o tom, co se udělalo 

interview se známou osobou 

uspořádání textu 

rady na řešení běžných problémů 

diskuze o pravidlech ve škole 

 

Jazykové prostředky 

minulý čas slovesa „být“ 

minulý čas pravidelných a nepravidelných 

sloves 

vyjádření předpovědi do budoucna 
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rozumí obsahu a smyslu 

jednoduchých 

autentických materiálů s 

využitím vizuální opory 

 

 

osvojil si gramatické jevy 

dané používanou učebnicí 

- ústně a písemně, 

gramaticky správně tvoří a 

obměňuje jednoduché 

věty a krátké texty 

 

- umí vyhledat neznámé 

slovo ve dvojjazyčném 

slovníku 

 

vyjádření rozhodnutí 

minulý čas průběhový 

minulý čas prostý vs minulý čas průběhový 

určitý člen s názvy míst 

určitý a neurčitý člen 

neurčitá zájmena 

osobní a přivlastňovací zájmena 

předpřítomný čas prostý 

použití „někdy“ a „nikdy“  

použití „právě“  

měl bych / neměl bych 

muset – nesmět – nemuset 

vyjádření prognóz ( will) 

vyjádření záměru ( will) 

  

Dvojjazyčný slovník 
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Předmět: Anglický jazyk 8. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: Poslech s porozuměním 

- 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 

 

Mluvení 

- na úrovni osvojené slovní 

zásoby a gramatických jevů se 

zeptá na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních 

situacích 

- mluví o věcech týkajících se 

probíraných tematických okruhů 

- vypráví jednoduchý příběh či 

událost, popíše osoby, místa a 

věci ze svého každodenního 

života 

 

 

 

 

 

Výslovnost a intonace 

- větný přízvuk 

- hláska “G”: /g/ x /dʒ/ 
- různá výslovnost “EA” 

- intonace při reakcích 

- /ɪ/ x /i:/ 

- záporné stažené formy sloves 

- intonace větných dodatků 

- “th” 

- /ɒ/, /ɔ:/, /əʊ/ 

- přízvuk ve větě při souhlasu 

- přízvuk ve slovesech 

- /ɪ/, /aɪ/ 
- stažená slova ve větě 

- koncové “-ed” u minulého příčestí   

- přízvuk ve větě s trpným rodem 

- intonace vět vyjadřující obavu 

- /v/, /w/ 

- podobně znějící slova 

 

Tematické okruhy a slovní zásoba 

Volba povolání 

- pracovní zkušenosti 

- druhy povolání 

Volný čas 

- četba ve volném čase 

Sport 

Mezipředmětové vztahy 

D – materiály 

ICT – počítače 

Př – vitamíny a minerály 

Vv – obraz The fighting 

Temeraire 

Z – hurikány 

VKO – Evropská unie 

Vv – výtvarné zpracování 

projektu  

 

Průřezová témata 

VEGS 

- Evropa a svět nás zajímá 

- Objevujeme Evropu a svět  

MKV 

- Lidské vztahy 

MV 

- Kritické čtení a vnímání 

mediálního sdělení 

OSV 

- Psychohygiena 

EV 

- Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

Možnost projektů na 

výběrové téma 

Učebnice 

Project 4 (3rd edition), 

Oxford 

 

 

Webové stránky 

 

Počítačové programy 

 

Smartboard 

 

Kopírované materiály 
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Čtení s porozuměním 

- vyhledá požadované 

informace v jednoduchých 

autentických materiálech 

- rozumí krátkým a 

jednoduchým textům 

v učebnici, vyhledá požadované 

informace 

 

Psaní 

- napíše jednoduché texty 

týkající se probíraných 

tematických okruhů na základě 

osvojené slovní zásoby a 

s využitím osvojených 

gramatických jevů 

- reaguje na jednoduché 

písemné sdělení  

 

 

- významné sportovní události 

Pocity a nálady 

- momentální pocity k dané situaci 

- vyjadřování obav 

Péče o zdraví 

- u lékaře, zdravotní potíže 

- části těla 

Stravovací návyky 

- zdravá výživa, vitamíny, minerály  

- v restauraci, jídlo a pití 

Příroda a město 

- životní prostředí 

- globální oteplování 

- ochrana zvířat a péče o ně 

Počasí 

- klimatické změny, hurikány 

Rodina 

- generační rozdíly, přátelé 

Nákupy a móda 

- v obchodě s oblečením 

- druhy oblečení, popis 

Kultura 

- kaskadéři ve filmech, celebrity 

- výtvarné umění 

Společnost a její problémy 
- dobrovolníci a dobrovolnické práce 

Moderní technologie a média 

- počítače 

Reálie anglicky mluvících zemí 

- Austrálie 

- historie Anglie 

- středověcí rytíři (Robin Hood), 
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legendy 

 

Komunikační situace 

- reakce na zprávu 

- neformální rozhovor o testech 

- situace navozující obavu 

- popis problému, dávání rad 

- objednávání jídla v restauraci 

- popis zdravotních potíží 

- vyjádření souhlasu či nesouhlasu  

- setkání s přáteli 

- běžné situace každodenního života 

- ověřování domněnky (dovětky) 

- žádost o službu, laskavost 

(restaurace) 

 

Jazykové prostředky 

- přítomný čas prostý a průběhový 

- stavová slovesa 

- minulý čas prostý a průběhový 

- budoucí čas (will, going to) 

- vyjádření zvyklosti či stavu věci 

v minulosti (used to) 

- „příliš“ a „ne dost“  

- minulý čas způsobových sloves 

(muset, umět/moci) 

- slovesa s předložkami 

- předpřítomný a minulý čas 

- podstatná a přídavná jména se 

stejným slovním základem 

- trpné příčestí slovesa „být“ a „jít“  

- tázací dovětky 
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- podmětné a předmětné vedlejší věty 

- vyjádření rady (should) 

- vyjádření pravděpodobnosti (might) 

- vyjádření souhlasu a nesouhlasu 

- sloveso + -ing nebo infinitiv 

- there/see/... + -ing 

- přídavná jména končící na -ed a -ing 

- přítomný trpný rod 

- trpný rod v různých časech 

- frázová slovesa 

- podmínkové souvětí prvního typu 

- časové věty, časové výrazy 

- spojení slovesa a abstraktního 

podstatného jména 

- vyjádření účelu 

- interpunkce 

- organizace textu 

- používání spojek a spojovacích 

výrazů – but, however, on the other 

hand, although 

- příkladové výrazy – like, such as, ... 

 

Dvojjazyčný a výkladový slovník 

- práce se slovníkem 
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Předmět: Anglický jazyk 9. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: Poslech s porozuměním 

- 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 

 

Mluvení 

- na úrovni osvojené slovní 

zásoby a gramatických jevů se 

zeptá na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních 

situacích 

- mluví o věcech týkajících se 

probíraných tematických okruhů 

- vypráví jednoduchý příběh či 

událost, popíše osoby, místa a 

věci ze svého každodenního 

života 

 

 

 

 

 

Výslovnost a intonace 
- fonetická abeceda 
- dvojhlásky 
- schwa /ə/ 
- nevyslovené hlásky 
- krátké a dlouhé samohlásky 
- znělé a neznělé souhlásky 
- slovní přízvuk   
- předložky – silné a slabé formy  
výslovnosti 
- přízvuk na správná slova ve větě 
- koncovky slovesných tvarů trpného rodu 
- větný přízvuk vět s trpným rodem 
- slovní přízvuk   
- vázání slov ve větě 
 

 

Tematické okruhy a slovní zásoba 

Sport 

- místa a vybavení 

Společnost a její problémy 
- škola, šikana, charakterové vlastnosti 

- varovná znamení, nápisy, upozornění 

- rasismus 

Péče o zdraví 

- biologické hodiny 

Příroda a město 

- části města 

- vulkány 

Mezipředmětové vztahy 

D – Hedvábná stezka 

Př – hmyz 

Z – desková tektonika 

Sociologie – televize 

Z – ropa 

VKO – vláda, USA 

Vv – výtvarné zpracování 

projektu 

 

Průřezová témata 

MKV 

- Kulturní diference 

- Multikulturalita 

VDO 

- Občanská společnost a škola 

- Občan, občanská společnost a 

stát 

VEGS 

- Objevujeme Evropu a svět 

OSV 

- Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

- Kooperace a kompetice 

 

Možnost projektů na 

výběrové téma 

 

Učebnice 

Project 5 (3rd edition), 

Oxford 

 

 

Webové stránky 

 

Počítačové programy 

 

Smartboard 

 

Kopírované materiály 
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Čtení s porozuměním 

- vyhledá požadované 

informace v jednoduchých 

autentických materiálech 

- rozumí krátkým a 

jednoduchým textům 

v učebnici, vyhledá požadované 

informace 

 

Psaní 

- napíše jednoduché texty 

týkající se probíraných 

tematických okruhů na základě 

osvojené slovní zásoby a 

s využitím osvojených 

gramatických jevů 

- reaguje na jednoduché 

písemné sdělení  

 

 

- hmyz 

Cestování 

- neobvyklé hotely 

- doprava a náležitosti s tím spojené 

Volba povolání 

- názvy povolání, inzeráty 

- náctiletí a peníze 

Nákupy a móda 

- peníze 

- životní styl (tetování, piercing, ...) 

Moderní technologie a média 

- typy a používání médií, televize 

Volný čas 

- co mám a nemám rád, koníčky 

Kultura 

- populární hudba 

- literatura (Vánoční koleda, Romeo a 

Julie, básně) 

Reálie anglicky mluvících zemí 

- Systém vzdělávání v USA 

- regiony Anglie 

- anglický jazyk 

- Oxford, Cambridge 

- vláda USA 

Komunikační situace 

- žádost o objasnění 

- vyjádření libosti a nelibosti 

- rozebírání problému 

- písemné zdůvodnění 

- telefonický rozhovor 

- změna schůzky 

- objednání se k lékaři 
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- varování a rady pro nebezpečné 

situace 

- žádosti 

- formální dopis 

- kupování jízdenek 

- odevzdání vzkazu 

- zdvořilé otázky 

- běžné situace každodenního života 

Jazykové prostředky 

- přítomný čas prostý a průběhový 

- minulý čas prostý a průběhový 

- předpřítomný čas 

- předpřítomný a minulý čas 

- členy 

- vyjádření budoucnosti (will/going to, 

přítomný čas průběhový) 

- podmínkové souvětí prvního typu 

- podmiňovací způsob – „by“ (would) 

- podmínkové souvětí druhého typu  

- vyjádření „tak …, že …“ 

- zvratná zájmena 

- tvorba otázky 

- gerundium 

- oddělitelná a neoddělitelná frázová 

slovesa 

- trpný rod 

- modální slovesa v trpném rodě 

- předložky 

- nepřímá řeč 

- say/tell 

- nepřímé otázky 

- vztažné věty 
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- spojky 

Dvojjazyčný a výkladový slovník 

- práce se slovníkem 
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Charakteristika vyučovacího předmětu – Další cizí jazyk – Německý jazyk 

 

 
a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

     Vzdělávání v tomto předmětu poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci 

Evropy a světa. Přispívá k chápání a objevování nových skutečností. Snižuje jazykové bariéry 

a umožňuje poznávat život německy mluvících zemí a jejich kulturní tradice. 

     Německý jazyk je na druhém stupni vyučován jako hlavní předmět a jako druhý cizí jazyk 

3 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku 

     Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto 

předmětu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v cizím 

jazyce, získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném jazyce, vyhledávání 

nejrůznějších informací  a práce s nimi. 

     Při výuce budeme využívat skupinového vyučování nebo týmové práce, budeme klást 

důraz na dialogy, výklad, poslech, četbu a reprodukci textu (písemnou i ústní) , samostatnou 

práci, práci se slovníkem a autentickými materiály, hry, soutěže, recitaci, dramatizaci, zpěv, 

výukové programy na PC, krátkodobé projekty, olympiády, výjezdy do zahraničí a 

příležitostné akce. 

     Vyučování německého jazyka probíhá v těsné návaznosti na další vzdělávací oblasti: Jazyk 

a komunikace ( český jazyk), Člověk a příroda ( zeměpis), Člověk a společnost ( dějepis), 

Umění a kultura ( hudební a výtvarná výchova) i Matematika a její aplikace. 

     V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizuje i obsah průřezového tématu: 

Evropa a svět nás zajímá. 
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b) Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Kompetence k učení 
 

povedeme žáky k  -  vhodným způsobům a metodám efektivního učení 

                              -  samostatnému vyhledávání a propojování informací 

                              -  plánování, organizování a vyhodnocování jejich činnosti 

                              -  samostatnému využití svých poznatků v oblasti společenské a kulturní 

                              -  poznání a smyslu cíle učení (VP) a kritickému sebehodnocení vlastních  

                                 výsledků 

 

Kompetence k řešení problému 

 

povedeme žáky k -  samostatnému a vhodnému řešení problému 

                             -  řešení běžných i nestandardních jazykových situací 

                             -  využití vlastního úsudku a jazykových zkušeností 

                             -  praktickému aplikování jazykových dovedností 

 

Kompetence komunikativní 

 

povedeme žáky k  -  výstižnému, souvislému a kultivovanému vyjadřování se v písemném   

                                 i ústním projevu 

                              -  k vhodné reakci a zapojení se do diskuze v cizím jazyce 

                              -  odbourávání jazykových bariér 

                              -  porozumění různým typům textu, záznamů, běžně užívaných  

                                 frazeologismů a jiných komunikativních a informačních prostředků 

                              -  zvládnutí běžných pravidel interkulturní komunikace daného jazykového 

                                 prostředí a získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti 

  

Kompetence sociální a personální 

 

povedeme žáky k  -  spolupráci v týmu 

                              -  respektování pravidel týmové práce 

                              -  efektivní spolupráci při řešení daného problému 

                              -  podporování sebedůvěry 

                              -  kritickému hodnocení práce vlastní i druhých 

 

Kompetence občanské 

 

povedeme žáky k  -  dodržování pravidel slušného chování 

                              -  chápání základních principů společenských norem 

                              -  zodpovědnému rozhodování se podle dané situace 

 

Kompetence pracovní 

povedeme žáky k  -  pozitivnímu vztahu k práci, tím že jejich kvalitně odvedenou práci 

                                 pochválíme 

                              -  vytváření podnětného a tvořivého pracovního prostředí 

                              -  využití znalostí a zkušeností získaných v jazykové oblasti pro další 

                                 vzdělávání a profesní zaměření                               



 

185 

 

     předmět: Další cizí jazyk – Německý jazyk  8. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: -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 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

– fonetické znaky, vztah mezi 

zvukovou a grafickou podobou 

slov 

 

Hv – zvuková stránka jazyka 

 

 -se zapojí 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  

Základní výslovnostní návyky 

Slovní zásoba – v komunikačních 

situacích probíraných tematických 

okruhů, práce se slovníkem 

Tematické okruhy – domov, 

rodina, škola, volný čas, jídlo, 

nákupy, obec, kalendářní rok 

(svátky, roční období, měsíce, dny 

v týdnu, hodiny), zvířata, reálie 

zemí příslušných jazykových 

oblastí 

Vv – výtvarné zpracování projektů 

PT VEGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

Konverzační soutěž v Nj 

 

Z – německy mluvící země 

D – Historické osobnosti a události 

 

Možnost 

projektů na 

výběrové téma 

 -rozumí jednoduchým 

informačním nápisům a 

orientačním pokynům 

-rozumí slovům a jednoduchým 

Pozdravy, rozloučení, německá 

města, osobnosti, jména 

Internacionalismy 

Představení se, poděkování 
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větám, které se vztahují 

k běžným tématům 

-rozumí krátkému 

jednoduchému textu zejména, 

pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci 

Vyjádření cíle cesty, koupení 

jízdenky, objednání ubytování 

 -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 

Mluvnice – základní gramatické 

struktury a typy vět 

Podstatná jména 

-rod, člen určitý, neurčitý 

-skloňování v 1.a 4.p.j.č. se 

členem neurčitým 

-množné číslo některých 

podstatných jmen 

Přídavné jméno 

-v přísudku 

Zájmena 

-osobní, přivlastňovací, tázací, 

neurčitá 

Číslovky 

-základní 

-početní úkony 

-otázka wie viel 

-určování času 

Slovesa 

-časování pravidelných sloves 

-časování slovesa „sein“ a 

„haben“ 

-časování sloves „fahren“,            

“ mögen“, vazba „ich möchte“ 

Tázací příslovce 

Wo, woher, wann, wohin, wie 

 

Čj – mluvnice, stavba věty 
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Stupňování příslovcí 

-gern – am liebsten 

Časové předložky – am, um, im 

Předložky –in, nach 

Vazba „von“ 

Slovosled ve větě 

-oznamovací, tázací, slovosled W-

otázek, otázky zjišťovací, nepřímý 

pořádek slov ve větě 

Zápor –nein, nich kein,-e, 
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   předmět: Další cizí jazyk – Německý jazyk  9. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: -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 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

– fonetické znaky, vztah mezi 

zvukovou a grafickou podobou 

slov 

 

Hv – zvuková stránka jazyka 

 

 -se zapojí 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  

Základní výslovnostní návyky 

Slovní zásoba – v komunikačních 

situacích probíraných tematických 

okruhů, práce se slovníkem 

Tematické okruhy – domov, 

rodina, škola, povolání, volný čas, 

lidské tělo, zdraví, jídlo, nákupy, 

oblékání, obec, kalendářní rok, 

(svátky, roční období, měsíce, dny 

v týdnu, hodiny), dopravní 

prostředky, příroda, zvířata, reálie 

zemí příslušných jazykových 

oblastí 

 

Vv – výtvarné zpracování projektu 

 

 

Konverzační soutěž v NJ 

 

Z – německy mluvící země 

D – historické osobnosti a události 

 

PT VEGS -Evropa a svět nás 

zajímá 

Možnost 

projektů na 

výběrové téma 

 -rozumí jednoduchým 

informačním nápisům a 

Pozdravy, rozloučení, německá 

města, osobnosti, jména 
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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 

Internacionalismy 

Představení se, poděkování 

Vyjádření cíle cesty, koupení 

jízdenky, objednání ubytování 

 -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 

Mluvnice – základní gramatické 

struktury a typy vět 

Podstatná jména 

-rod, člen určitý, neurčitý 

-skloňování v 1., 3. A 4.p.j.č. se 

členem neurčitým 

-množné číslo některých 

podstatných jmen 

Přídavné jméno 

-stupňování přídavných jmen 

Zájmena 

-osobní zájmena ve 3.pádě  

-osobní zájmena ve 4.pádě 

-přivlastňovací zájmena 

-zájmeno man 

Číslovky 

-základní číslovky nad 100 

-řadové číslovky 

Slovesa 

-časování nepravidelných sloves 

v přítomném čase 

-časování sloves s odlučitelnou 

předponou 

-časování způsobových sloves 
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müssen, können, wollen, dürfen 

- rozkazovací způsob 

-preteritum – minulý čas 

- perfektum 

-perfektum některých 

nepravidelných sloves 

-vazba „es gibt“ 

Předložky  

-předložky se 3.pádem 

-předložky se 3. a 4. Pádem 

-předložka für – pro, za 

Slovosled ve větě 

-souvětí souřadné se spojkou 

„deshalb“ 

Zápor –nein, nich kein,-e, 
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Matematika a její aplikace 
 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace zahrnuje vyučovací předmět Matematika. 
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Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika - 2.  stupeň 
 

 

a) Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu 

 

 Vyučovací předmět matematika  je v základním vzdělávání založen především na 

aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití 

matematiky v reálných situacích. Prolíná celým základním vzděláváním, neboť poskytuje 

vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě.  

 Vyučování je zaměřeno na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům 

a pojmům a jejich vzájemným vztahům, na rozvoj abstraktního myšlení, na logické a kritické 

usuzování. Žáci se zdokonalují v samostatné a v kritické práci se zdroji informací, učí se 

využívat prostředky výpočetní techniky. 

 Nabídkou pro talentované žáky jsou konzultace, ve kterých se žáci zabývají přípravou 

na matematické soutěže, v devátém ročníku pak také na přijímací zkoušky. 

 Pro všechny žáky je určen projekt Klokan, žákům 9. ročníků je nabízen projekt 

Zvládnu to (příprava na přijímací zkoušky).   

 Na druhém stupni se matematika vyučuje jako samostatný předmět, který navazuje 

svým vzdělávacím obsahem na předmět matematika na prvním stupni. V 6., 7. a 9. ročníku je 

časová dotace 4 hodiny týdně, v 8. ročníku 5 hodin týdně (využity 2 disponibilní hodiny). 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy: 

 1. Číslo a proměnná  

  Žáci si osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět 

operaci; pochopit, proč je operace prováděna předloženým postupem; umět 

operaci propojit s reálnou situací. Učí se získávat číselné údaje měřením, 

odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a 

s její rolí při matematizaci reálných situací. 

 2. Závislosti, vztahy a práce s daty 

  Žáci si uvědomují změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že 

změnou může být růst i pokles a že změna může mít i nulovou hodnotu. Toto 

analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a 

vyjadřují matematickým předpisem. Zkoumání těchto závislostí směřuje 

k pochopení pojmu funkce.  

 3. Geometrie v rovině a práce v prostoru 

  Žáci určují a znázorňují geometrické útvary, hledají odlišnosti a podobnosti 

útvarů, které se vyskytují kolem nás, učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, 

velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický 

projev. 

 4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

  Úlohy, při nichž je nutné uplatnit logické myšlení, prolínají všemi tematickými 

okruhy ve všech ročnících. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného 

života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační 

náčrty. Řešení logických úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře rozumové 

vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a 

může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní. 
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b) Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení 

 podporujeme rozvoj logického a abstraktního myšlení 

 vybíráme vhodné způsoby, metody a strategie k řešení úloh 

 vedeme žáky k používání matem. symboliky a k vyjadřování pomocí správného 

matematického jazyka 

 vedeme žáky ke schopnostem orientovat se v tabulkách, grafech, … 

Kompetence k řešení problémů 

 vyhledáváme příklady vycházející z reálného života 

 nabízíme úlohy se širším zadáním, které vyžadují vícestupňové řešení 

 vedeme žáky k objevování různých variant řešení 

Kompetence komunikativní 

 vedeme žáky k vyjadřování svých myšlenek v logickém sledu 

 umožňujeme žákům argumentovat a vhodnou formou obhajovat svůj názor a 

naslouchat názorům jiných žáků 

Kompetence sociální a personální 

 vedeme žáky ke spolupráci ve skupině 

 vytváříme situace k poznání potřeby vzájemného respektu i pomoci 

Kompetence občanské 

 vedeme k respektování individuálních rozdílů mezi žáky (žáci s SPU, národnostní 

odlišnosti, …) 

Kompetence pracovní 

 navozujeme situace k možnosti využívání získaných znalostí a zkušeností 

v praktickém životě 

 vedeme žáky k sebekontrole správnosti užitých postupů 

 umožňujeme žákům využívat prostředky výpočetní techniky 

 vedeme žáky k efektivitě při organizování vlastní práce 
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     Předmět: Matematika - 6. ročník 
 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

 Aritmetika   

Žák: 

 

- provádí početní operace s přirozenými 

čísly s využitím jejich vlastností 

- dovede zapsat číslo v rozvinutém 

zápisu v desítkové  soustavě 

 

Rozšířené opakování 

- obor přirozených čísel 

- čtení a zápis čísla v desítkové soustavě 

- početní operace s přirozenými čísly 

- vlastnosti početních operací  

  

 

- zná pojem pravý a nepravý zlomek, 

číslo smíšené 

- dovede převést nepravý zlomek na 

smíšené číslo a naopak 

- zná pojem desetinný zlomek (des. 

zlomek a des. číslo), 

- umí rozšířit a krátit zlomek daným 

číslem 

Zlomky 

- desetinný zlomek, pravý zlomek, nepravý 

zlomek, smíšené číslo 

- rozšiřování a krácení zlomků 

  

 

- čte a zapíše desetinné číslo v de-

sítkové soustavě 

- porovnává des. č.  

- zaokrouhluje des. č. na řády, počet 

des. míst, platné číslice  

- provádí početní operace s des. č.  

- provádí odhady a kontrolu výpočtů 

- používá kalkulačku pro kontrolu 

výpočtů s des. čísly 

- převádí jednotky 

 

Desetinná čísla 

- čtení a zápis v desítkové soustavě 

- porovnávání 

- zaokrouhlování 

- početní operace (sčítání, odčítání, 

násobení a dělení)  

- převody jednotek 

 

 

 

 

F – výpočty 

 

F – převod jednotek 
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- zná pojem násobek, dělitel 

- umí používat znaky dělitelnosti 

- rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené 

- rozloží číslo na součin prvočísel 

- rozumí pojmu čísla soudělná a 

nesoudělná 

- určuje a užívá násobky a dělitele 

včetně nejmenšího společného 

násobku a největšího společné-ho 

dělitele 

- své znalosti dovede použít při 

rozšiřování a krácení zlomků 

- modeluje a řeší situace s využitím 

dělitelnosti v oboru přir. čísel 

Dělitelnost přirozených čísel 

- násobek, dělitel, znaky dělitelnosti 

- prvočíslo, číslo složené 

- čísla soudělná a nesoudělná 

- společný násobek a dělitel 

- určení společného jmenovatele 2 zlomků 

- rozšiřování a krácení zlomků s využitím 

dělitelnosti (v případě, že je čitatel i 

jmenovatel č. přirozené) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Geometrie    

 

- rozlišuje druhy čar (plná tenká a tlustá, 

čárkovaná, čerchovaná) 

- správně používá druhy čar 

- používá technické písmo k popisu 

geometrických útvarů 

Základní pravidla rýsování 

- druhy čar, jejich význam při rýsování 

- technické písmo 

  

 

- pojmenovává, načrtne a rýsuje dané 

útvary s využitím dosavadních 

znalostí a s používáním základních 

pravidel rýsování 

- charakterizuje a třídí základní rovinné 

a prostorové útvary 

- řeší jednoduché úlohy s využitím 

znalostí převádění jednotek 

Opakování  

- bod, úsečka, přímka, polopřímka 

- vzájemná poloha dvou přímek v rovině  

- čtverec, obdélník, trojúhelník, čtyřúhelník, 

   mnohoúhelník, kružnice, kruh 

- kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec 

- obsahy obrazců pomocí čtvercové sítě 

- obvod mnohoúh. sečtením délek stran 

- převod jednotek délky, hmotnosti a času 

 

F – znázornění síly 

 

 

 

 

 

 

F – převod jednotek 

hmotnosti a času 
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- chápe pojem rovnoběžník 

- uvědomuje si výhodnost užití vzorců 

pro výpočty 

- odhaduje  obsah a obvod 

- dovede načrtnout danou situaci 

- zdůvodňuje a využívá polohové a 

metrické vlastnosti zákl. rovinných 

útvarů při řešení úloh a jednoduchých 

prakt. problémů 

- analyzuje a řeší aplikační geom. úkol 

s využitím znalostí 

Obdélník a čtverec 

- pojem rovnoběžník 

- obsah a obvod obdélníka a čtverce po-

mocí vzorců 

- obsah složitějších obrazců (s využitím 

znalostí obsahu čtverce a obdélníku) 

- převod jednotek obsahu 

 

 

 

 

 

 

F – převody jednotek obsahu 

 

 

- rozumí pojmu 

- narýsuje a změří daný úhel 

- odhadne velikost úhlu 

- umí graficky přenést úhel a sestrojit 

jeho osu 

- rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů 

- provádí početní operace s velikostmi 

úhlů (ve stupních a minutách) 

- pozná dvojice vedlejších úhlů a 

vrcholových úhlů, umí využít jejich 

vlastností 

- analyzuje a řeší aplikační geom. úkol 

s využitím znalostí 

Úhel a jeho velikost 

- pojem, rýsování a přenášení úhlu 

- osa úhlu 

- jednotky velikosti úhlu a měření  

velikosti úhlu 

- ostrý, tupý, pravý, přímý úhel, konvexní  

  a nekonvexní úhel 

- početní operace s velikostmi úhlů 

- vrcholové a vedlejší úhly 

  

- pozná útvary osově souměrné 

- načrtne a sestrojí obraz rovinného 

útvaru v osové souměrnosti 

Osová souměrnost 

- osově souměrné obrazce 

- osa úsečky, osa úhlu 

- konstrukce v osové souměrnosti 

  

 

- charakterizuje jednotlivá tělesa (kvádr, 

krychle) 

Povrch a objem krychle a kvádru 

- zásady volného rovnoběžného promítání 

- zobrazování krychle a kvádru  
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- načrtne a sestrojí obraz krychle a 

kvádru ve volném rovnoběžném 

promítání  

- umí načrtnout a narýsovat síť a z ní 

těleso vymodelovat  

- odhadne a vypočítá povrch a objem 

krychle a kvádru 

- užívá jednotky objemu a vzájemně je 

převádí 

- analyzuje a řeší aplikační geom. úkol 

s využitím znalostí 

- síť kvádru a krychle 

- povrch a objem kvádru a krychle 

- jednotky objemu 

 

 

 

 

 

 

 

F – převod jednotek objemu 

 

- určí a znázorní různé druhy troj-

úhelníků a zná jejich vlastnosti 

- pojmenuje, znázorní a správně užívá 

základní pojmy (strana, výška, 

těžnice, střední příčka, vnitřní a 

vnější úhly) 

- sestrojí trojúhel. podle věty sss a 

zapíše postup pomocí symbolů 

- umí sestrojit těžnice a výšky  

- umí sestrojit trojúhelníku kružnici 

opsanou a vepsanou 

Trojúhelník 

- pojem, druhy 

- vnitřní a vnější úhly trojúhelníku 

- těžnice, výšky, střední příčky 

- kružnice opsaná a vepsaná 

- konstrukce podle věty sss (zápis pomocí 

symboliky) 
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    Předmět: Matematika - 7. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

  Aritmetika   

 

žák: 

 

- využívá dosavadních znalostí 

- zná pojem zlomek pravý, nepravý, 

desetinný, číslo smíšené 

- zobrazí zlomek na číselné ose 

- dovede převést 2 zlomky na 

společného jmenovatele 

- zkrátí zlomek  

Opakování učiva 6. ročníku 

- početní výkony s des. čísly 

- zlomky 

- dělitelnost (znaky, čísla soudělná a 

nesoudělná) 

- rozšiřování a krácení zlomků (čitatel i 

jmenovatel je v oboru N 

  

 

 

 

- dokáže zkrátit a rozšířit zlomek s                         

   použitím znalosti o dělitelnosti 

 (i v případě, že je čitatel či 

jmenovatel desetinné číslo) 

- porovnává zlomky výpočtem i 

s použitím číselné osy 

- provádí početní operace s rac. čísly 

- převádí zlomky na des. čísla                              

a naopak 

- dovede zjednodušit složený zlomek 

Zlomky 

- zlomek v základním tvaru 

- rozšiřování a krácení  

- porovnávání zlomků 

- zobrazení na číselné ose 

- sčítání, odčítání, násobení a dělení 

- převrácený zlomek 

- desetinná čísla a zlomky 

- složený zlomek 

  

  

- umí vyjádřit poměr v základním 

tvaru 

- dovede porovnat poměrem 

- dovede rozdělit celek v daném 

poměru 

- řeší modelováním a výpočtem 

situace vyjádřené poměrem 

- pracuje s měřítky map a plánů 

Poměr 

- pojem poměr, poměr převrácený 

- změna v poměru, rozdělení v poměru 

- postupný poměr 

- měřítko plánu a mapy 
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- chápe význam záporného čísla 

- umí zobrazit kladná a záporná čísla  

   na vodorovné i svislé číselné ose 

- chápe pojem opačné číslo 

- určí absolutní hodnotu daného čísla  

   a chápe její geometrický význam 

- provádí početní operace s celými i 

racionálními čísly  

Čísla celá a racionální 

- čtení a zápis čísla 

- zobrazení na číselné ose 

- opačné číslo 

- absolutní hodnota 

- sčítání, odčítání, násobení a dělení  

 

 

 

 

 

 

 

  

- určuje vztah přímé a nepřímé 

úměrnosti 

- porovnává soubory dat, určuje 

závislosti a vztahy 

Přímá a nepřímá úměrnost 

- přímá a nepřímá úměrnost 

- trojčlenka, úměra 

  

  

- chápe pojem 1%, promile 

- užívá základní pojmy procentové-

ho počtu 

- vyjádří část celku pomocí procent 

- pomocí procent vyjadřuje kvanti-

tativní vztah celek - část 

- dovede odhadnout výsledek při 

řešení slovní úlohy 

- řeší aplikační úlohy na procenta  

  ( i pro případ, že procentová část je   

   větší  než celek) 

- pomocí procent vypočítá  úrok 

- dovede používat kalkulačku 

Procenta, promile 
- pojem procento, promile 

- základ, procentová část, počet procent 

- slovní úlohy 

- jednoduché úrokování 

  

 - chápe pojem rovnost 

- řeší jednoduché lineární rovnice 

pomocí  ekvivalentních úprav 

- provádí zkoušku řešení 

Lineární rovnice 

- rovnost 

- lineární rovnice – ekvivalentní úpravy 

- zkouška rovnice 

 

 M8 
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  Geometrie   

  

- řeší úlohy s využitím dosavadních 

znalostí 

Opakování ze 6. ročníku 

 - vlastnosti geom. útvarů 

- dvojice úhlů vedlejších a vrcholových  

- trojúhelník 

 

F – odraz světla 

 

  

- vyznačí úhly souhlasné a střídavé, 

určí jejich velikost. 

Přímky proťaté příčkou 

- úhly souhlasné 

- úhly střídavé 

  

  

- pozná shodné útvary s použitím vět 

o shodnosti 

- určí shodné trojúhelníky pomocí 

vět sss, sus, usu 

- načrtne a sestrojí trojúhelník podle 

vět sss, sus, usu 

- zapíše postup konstrukce pomocí 

symboliky 

- dbá na kvalitu a přesnost rýsování 

- využívá podmínek sestrojitelnosti 

trojúhelníka 

- zdůvodňuje a využívá polohové i 

metrické vlastnosti geom. útvarů 

při řešení praktických úloh 

Shodnost geom. útvarů 

- shodnost útvarů  

- shodnost trojúhelníků podle vět 

- konstrukce sss, sus, usu  

- trojúhelníková nerovnost 

 

F – zobrazování rovinným 

zrcadlem 

 

  

- rozezná a modeluje jednoduché 

souměrné útvary v rovině 

- načrtne a sestrojí obraz útvaru 

v osové i středové souměrnosti 

- určí osu souměrnosti osově sou-

měrného obrazce 

- určí střed souměrnosti ve středově 

souměrných rovinných útvarech 

- využívá vlastností rovnoram. i 

Shodná zobrazení 

- osová souměrnost 

- rovnoramenný a rovnostranný 

trojúhelník 

- pravidelný šestiúhelník a osmiúhelník 

- středová souměrnost 

 

F – optika – odraz světla 
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rovnostr. trojúhelníka  

- načrtne i sestrojí pravidelný šesti-

úhelník a pravidelný osmiúhelník 

  

- podle vlastností rozliší jednotlivé 

druhy čtyřúhelníků 

- dovede je načrtnout, sestrojit a 

zapsat postup konstrukce pomocí 

symbolů 

- odhadne a vypočítá obvod čtyř-

úhelníků  

- odhadne a vypočítá obvod a obsah 

rovnoběžníků a lichoběžníka 

pomocí vzorců 

- řeší slovní úlohy z praxe 

- používá při výpočtech kalkulačku 

- analyzuje a řeší aplikační geom. 

úlohy s využitím znalostí 

Čtyřúhelníky 

- obecný čtyřúhelník 

- rovnoběžníky (kosočtverec,  

   kosodélník) 

- obvod a obsah rovnoběžníku 

- lichoběžník 

- obvod a obsah lichoběžníku 

 

 

 

 

F – převody jednotek obsahu 

 

  

- odhadne a vypočítá obvod a obsah 

trojúhelníka pomocí vzorce 

- řeší slovní úlohy z praxe 

- používá kalkulačku 

- analyzuje a řeší aplikační geom. 

úlohy s využitím znalostí 

Obsah  trojúhelníka 

- obvod a obsah 
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    Předmět: Matematika - 8. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, 

projekty 

Poznámky 

  Algebra   

 

žák: 

 

- řeší početní a slovní úlohy s využitím 

dosavadních znalostí 

Opakování ze 7. ročníku 

- početní výkony s des. čísly 

- rozklad na součin prvočísel 

- početní výkony se zlomky 

- procenta 

  

  

- určí a odhadne druhou mocninu a 

odmocninu (pomocí tabulek, pomocí 

kalkulačky 

- užívá je ve výpočtech 

- chápe pojem iracionální číslo a reálné 

číslo 

Druhá mocnina a odmocnina 

- pojem 

- čtení a zápis  

- určení druhých mocnin a odmocnin 

- číslo iracionální a reálné  

  

  

- rozumí pojmu výraz s proměnnou 

- matematizuje jednoduché reálné situace 

s užitím proměnných 

- určí hodnotu výrazu 

- zapíše pomocí výrazu s proměnnou 

slovní text 

- dovede zapsat početní operace s výrazy 

Výrazy 

- číselné výrazy 

- výrazy s proměnnou 

- hodnota výrazů 

- zápis součtu, rozdílu, podílu a součinu 

výrazů s proměnnou 

  

  

- dovede rozepsat mocninu na součin 

- zvládá jednoduché příklady na sčítání, 

odčítání, násobení, dělení, 

umocňování a odmocňování mocnin 

- seznámí se se zápisem čísla v daném 

tvaru  

Mocniny  

- čtení a zápis mocnin s přirozeným 

exponentem 

- početní operace 

- celočíselný (záporný) exponent 

- rozvinutý zápis čísla v desítkové 

soustavě pomocí mocnin se základem 
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- chápe praktické využití zápisu deset 

- zápis čísla ve tvaru a.10ⁿ pro 1<a<10, 

n – celé číslo 

  

- chápe pojem mnohočlen 

- dovede sčítat, odčítat a násobit 

mnohočleny (při násobení dovede 

aplikovat vzorce) 

- seznámí  se s rozkladem mnohočlenu 

na součin vytýkáním a pomocí vzorců  

Mnohočleny 

- čtení a zápis  

- početní operace (sčítání a odčítání, 

násobení) 

- užití vzorců 

- rozklad výrazů na součin (vytýkání, 

pomocí vzorců) 
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- dovede řešit složitější rovnice pomocí 

ekvivalentních úprav a provádět 

zkoušku 

- u jednoduchých rovnic s neznámou ve 

jmenovateli dovede stanovit 

podmínky řešitelnosti 

- dovede analyzovat a řešit jednoduché 

problémové úlohy  

- vyjadřuje pomocí neznámé podmínky 

úlohy 

- při řešení slovních úloh užívá logickou 

úvahu a kombinační úsudek při 

sestavování rovnice 

- formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 

rovnice  

- odhaduje  řešení slovní úlohy 

Lineární rovnice o jedné neznámé 

- řešení lineárních rovnic s racionálními 

čísly a s neznámou ve jmenovateli 

pomocí ekvivalentních úprav 

- zkouška  

- stanovení podmínek řešitelnosti  

- slovní úlohy řešené rovnicemi 

- výpočet neznámé ze vzorce 

  

  

- užívá a zapisuje vztah nerovnosti 

- dovede vyřešit jednoduché nerovnice 

pomocí ekvivalentních úprav 

- zobrazuje řešení na číselné ose 

- matematizuje jednoduché reálné situace 

Lineární nerovnice 

- pojem nerovnost 

- řešení nerovnice o jedné neznámé 

- grafické zobrazení řešení na č. ose 

- zkouška nerovnice 
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- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává 

data 

- zaznamená výsledky šetření do tabulky 

- porovnává soubory dat 

- dovede vysvětlit základní pojmy 

- uvádí příklady závislostí z praktického 

života 

- analyzuje a řeší jednoduché problémy a 

modeluje konkrétní situace, v nichž 

využívá matematický aparát v oboru 

Z a Q 

- dovede určit aritm. průměr, modus a 

medián 

- má představu o vhodnosti použití aritm. 

průměru, modu či  mediánu podle 

rozsahu souboru v praktickém životě  

- orientuje se v různých typech diagramů 

a grafů 

- při výpočtech používá kalkulačku 

Základy statistiky 

- základní pojmy (soubor, prvek, znak) 

- četnost (frekvence) 

- aritmetický průměr 

- modus a medián 

- diagramy a grafy (polygon četnosti) 

  

  Geometrie v rovině a v prostoru   

  

- řeší úlohy s využitím dosavadních 

znalostí 

Opakování ze 7. ročníku  

- obsah a obvod trojúhelníka, rovnoběž-

níka, lichoběžníka 

- objem a povrch kvádru a krychle 

  

  

- dovede zobrazit body v pravoúhlé 

soustavě souřadnic 

- chápe souřadnice jako uspořádanou 

dvojici čísel 

- dovede řešit konstrukční úlohy, je-li 

zadání pomocí souřadnic bodů 

 

Pravoúhlá soustava souřadnic 

- zavedení, kvadranty 

- zobrazování bodů 
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- dovede aplikovat principy volného 

rovnob. promítání při zobrazování 

těles 

- seznámí se s principy pravoúhlého 

promítání 

- dovede načrtnout a sestrojit těleso 

v pravoúhlém promítání 

- seznámí se s principy kótování 

Zobrazování těles 

- volné rovnoběžné promítání 

- pravoúhlé promítání 

- kótování 

  

  

- načrtne a sestrojí obraz kolmého 

hranolu 

- načrtne a sestrojí síť, vytvoří model 

tělesa 

- odhaduje a vypočítá V a S 

- k výpočtu využívá vzorce 

- řeší úlohy na prostorovou 

představivost, aplikuje a kombinuje 

poznatky a dovednosti z různých 

tematických oblastí 

- používá kalkulačku 

Kolmý hranol 

- pojem 

- zobrazení ve volném rovnob. 

promítání a v pravoúhlém promítání 

- síť 

- povrch a objem 

 M7 

  

- sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodu 

kružnice 

- určí vzájemnou polohu 

- pomocí vzorců řeší úlohy k výpočtu 

obvodu a obsahu kruhu 

- rozumí pojmu středový úhel 

- odhaduje a vypočte délku oblouku a 

obsah výseče 

- analyzuje a řeší aplikační geom. úlohy 

s využitím znalostí   

 

Kružnice a kruh 

- k, K, vzájemná poloha přímky a 

kružnice, kruhu 

- vzájemná poloha dvou kružnic 

- délka kružnice, obsah kruhu 

- středový úhel 

- délka oblouku 

- obsah kruhové výseče 
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- dovede vyhledat pravoúhlý troj-úhelník 

a určit odvěsny a přeponu 

- využívá metrické a polohové vlastnosti 

při řešení jednoduchých úloh z praxe 

- dovede vypočítat délku úsečky pomocí 

Pythagorovy věty 

- analyzuje a řeší aplikační úlohy 

s využitím znalostí  

- při výpočtech používá kalkulačku  

Pythagorova věta 

- pojem 

- výpočet přepony a odvěsny 

- užití Pythagorovy věty v praxi 

  

  

- dovede načrtnout i narýsovat válec a 

jeho síť 

- dovede odhadnout a vypočítat povrch a 

objem  

- pomocí vzorců řeší slovní úlohy 

- aplikuje a kombinuje poznatky 

z různých tematických oblastí 

- k výpočtům používá kalkulačku 

Válec 

- pojem rotační válec 

- povrch a objem válce 

  

  

- rozumí pojmu množina bodů dané 

vlastnosti 

- provádí jednoduché konstrukce 

- pomocí Th. kružnice sestrojí tečnu 

z bodu ke kružnici 

- využívá vlastností útvarů (trojúhelníků 

a čtyřúhelníků) v konstrukčních 

úlohách 

- provádí rozbor a zápis postupu 

konstrukce pomocí symbolů 

- dbá na přesnost rýsování a správné 

používání druhů čar 

Konstrukční úlohy 

- množiny bodů dané vlastnosti 

- jednoduché konstrukce 

- Thaletova kružnice 

- konstrukční úlohy 
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    Předmět: Matematika - 9. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, 

projekty 

Poznámky 

  Algebra   

 

žák: 
 

- řeší početní a slovní úlohy 

s využitím dosavadních znalostí 

Opakování učiva 8. ročníku 

- zlomky, mocniny, výrazy (rozdíl 

druhých mocnin, druhá mocnina 

dvojčlenu), rovnice, pravoúhlá 

soustava souřadnic 

  

 

 
 

- rozkládá mnohočlen na součin 

pomocí vzorců a vytýkáním 

- chápe význam podmínek 

- provádí krácení a rozšiřování 

lomených výrazů s využitím 

znalostí z oblasti dělitelnosti 

- provádí základní početní operace 

s lomenými výrazy  

Mnohočleny, výrazy 

- rozklad mnohočlenů na součin 

pomocí vytýkání a vzorců (druhá 

mocnina dvojčlenu, rozdíl druhých 

mocnin) 

- pojem lomený výraz 

- stanovení podmínek, kdy má lomený 

výraz smysl 

- krácení a rozšiřování lomených 

výrazů 

- početní operace s lomenými výrazy 

 

  

  

- řeší rovnice s neznámou ve 

jmenovateli s využitím znalostí o 

lomených výrazech 

- dovede posoudit řešení v závislosti 

na podmínkách řešitelnosti 

- umí provádět zkoušku 

- uvědomuje si řešení jako 

uspořádanou dvojici čísel 

 

Rovnice s neznámou ve jmenovateli 

- lineární rovnice o jedné neznámé 

- řešení rovnice s neznámou ve 

jmenovateli 

- stanovení podmínek řešitelnosti 

- zkouška 

- lineární rovnice o 2 neznámých a její 

řešení 
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- řeší soustavu dvou lineárních rovnic 

se dvěma neznámými, používá 

metodu sčítací a dosazovací 

- řeší slovní úlohy pomocí soustavy 

lineárních rovnic, analyzuje a řeší 

jednoduché problémy  

- řeší soustavu dvou lineárních rovnic 

se dvěma neznámými graficky 

Soustavy rovnic 

- soustava dvou lineárních rovnic se 

dvěma neznámými 

- slovní úlohy řešené pomocí soustav 

lineárních rovnic 

- grafické řešení soustavy rovnic 

v pravoúhlé soustavě souřadnic 

  

  

- chápe pojem funkce 

- vyjádří funkční vztah tabulkou, 

rovnicí a grafem 

- pozná lineární funkci rostoucí či 

klesající 

- chápe přímou a nepřímou úměrnost 

jako funkci 

- matematizuje jednoduché reálné 

situace s využitím funkčních 

vztahů 

Funkce 
- pojem funkce 

- vyjádření funkce tabulkou, rovnicí, 

grafem 

- lineární funkce 

- funkce rostoucí a klesající 

- přímá a nepřímá úměrnost 

- kvadratická funkce 

 

 

 

  

- řeší úlohy z praxe na jednoduché a 

složené úrokování 

- analyzuje a řeší jednoduché 

problémy, modeluje konkrétní 

situace, v nichž využívá matem. 

aparát celých a racionálních čísel 

- využívá znalostí počítání s % 

- využívá kalkulačku 

- využívá matematický aparát oboru 

celých a racionálních čísel 

 

 

Finanční matematika 

- základní pojmy  

- jednoduché úrokování  

- složené úrokování 
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  Geometrie   

  

- rozliší shodné a podobné útvary 

- užívá věty o podobnosti trojúhelníků  

v početních a  konstrukčních 

úlohách  

Podobnost 

- podobnost 

- věty o podobnosti trojúhelníků 

 

  

  

- rozliší vzájemné polohy přímky a 

roviny a 2 rovin 

- charakterizuje jednotlivá tělesa 

- umí načrtnout a narýsovat síť a  

   vymodelovat těleso 

- odhadne a vypočítá povrch a objem  

- analyzuje a řeší aplikační geom. 

úlohy z praxe s využitím znalostí   

Tělesa 

- vzájemná poloha přímky a roviny, 

dvou rovin 

- kužel 

- jehlan 

- koule, kulová plocha 

- povrch a objem těles 

 

  

  

- umí zapsat vztah stran a úhlů 

v pravoúhlém  trojúhelníku pomocí 

goniometrických funkcí 

- umí vypočítat délky stran i velikosti 

úhlů v pravoúhlém trojúhelníku 

- porovná odhadem velikosti stran a 

úhlů 

- k výpočtům používá kalkulačku 

- seznámí se s grafickým průběhem 

goniometrických funkcí 

Goniometrické funkce 

- funkce sinus a její užití 

- funkce kosinus a její užití 

- funkce tangens a její užití 

- grafy funkcí 
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Informační a komunikační technologie 

 
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie a její aplikace zahrnuje vyučovací 

předmět Informatika. 
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Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 

 
 

a) Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu Informatika 
 

Časová dotace vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie činí v 6. ročníku 

1 hodinu týdně. Dále je nabízen v 7. až 9. ročníku jako volitelný předmět s časovou dotací 2 

hodiny týdně. V případě menšího počtu žáků je možno vytvořit skupiny z různých ročníků. 

 

Formy realizace 

Používanými metodami a formami výuky jsou frontální, skupinové a projektové 

vyučování. Nadaní žáci realizují větší rozsah zadané práce v projektech. 

Výuka probíhá výhradně ve dvou specializovaných učebnách vybavených adekvátní 

výpočetní technikou.  Vzhledem k počtu žáků a vybavení učeben je nutné, aby žáci 

spolupracovali ve dvojicích. 

 

Vzdělávací obsah předmětu 

Zaměření vzdělávací oblasti směřuje k tomu, aby všichni žáci dosáhli základní úrovně 

informační gramotnosti. Žáci by si měli osvojit elementární dovednosti v ovládání výpočetní 

techniky a moderních informačních technologií. Žáci jsou vedeni k praktickému užití 

programů MS Word a Excel. K vyhledávaní informací používají internet a komunikují 

pomocí elektronické pošty. Jsou vedeni i k praktickému zvládnutí práce s grafikou. Měli by 

být schopni orientovat se ve světě informací, tvořivě s nimi pracovat a využívat je i v průběhu 

dalšího vzdělávání a i v praktickém životě.  

Zvládnutí problematiky výpočetní techniky, zejména získávání a zpracování informací 

a dat pomocí internetu, urychluje a zkvalitňuje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje 

standardní vzdělávací postupy a pomůcky. 

Znalosti a dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie 

umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku v mnoha oblastech celého základního 

vzdělávání. 

Získané znalosti a dovednosti jsou v moderní informační společnosti nezbytným 

předpokladem uplatnění na trhu práce a i základní podmínkou efektivního rozvoje profesní a 

zájmové činnosti.  
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b) Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení: 

 předkládáme vhodné způsoby pro efektivní učení 

 vedeme žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a 

komunikačních technologií v praktickém životě 

 navozujeme pozitivní vztah k učení 

 vedeme žáky k užívání odborné symboliky a terminologie 

 

Kompetence k řešení problémů: 

 předkládáme k řešení nejrůznější problémové situace ve škole a mimo ni 

 umožňujeme prakticky ověřovat správnost řešení problémů a osvědčených postupů při 

řešení obdobných nebo nových problémových situací 

 

Kompetence komunikativní: 

 usměrňujeme žáky k výstižnému vyjadřování  

 vedeme žáky k potřebě naslouchat promluvám druhých lidí 

 umožňujeme žákům využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro 

kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem (elektronická pošta, chat, atd.) 

 nabízíme žákům k porozumění různé typy a druhy textů a záznamů 

 

Kompetence sociální a personální: 

 vedeme žáky k účinné spolupráci ve skupině 

 navozujeme utváření příjemné atmosféry v týmu 

 umožňujeme žákům vytvořit si pozitivní představu o sobě samém 

 

Kompetence občanské: 

 vedeme žáky  k respektu přesvědčení a názorů druhých lidí a uvědomění si svých práv 

a povinností ve škole i mimo školu 

 seznamujeme žáky s obecnými morálními zákony (počítačové pirátství, autorský 

zákon, hesla apod.) 

 

Kompetence pracovní: 

 vedeme žáky k využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích 

oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 

 vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s 

výpočetní technikou - využívání ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další 

profesní růst 
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Předmět: Informatika - 6. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: - umí se přihlásit a odhlásit ze  

   sítě 
Přihlášení a odhlášení ze sítě- 

bezpečnost práce v síti(hesla) 

 

  

 - suverénně pracuje s myší, 

  orientuje se na klávesnici a  

  uspořádává si okna pro svou  

  práci 

Ovládání OS WINDOWS 

- orientace na klávesnici, 

  důležité klávesy 

- práce s myší - klik, dvojklik 

- práce s okny - zavřít, 

   minimalizovat,  

   maximalizovat, posuvníky 

  

 - namaluje jednoduchý obrázek 

   a uloží ho 
MALOVÁNÍ 

 

  

 - vysvětlí a popíše prostředí  prohlížeče 

webových  

   stránek(panel nabídek, panel nástrojů, 

panel adresy) 

- dokáže vysvětlit z čeho se  skládá 

internetová adresa 

- používá užitečné  nástroje(oblíbené, 

historie) 

- dokáže pomocí vyhledavače  najít 

informace z různých oborů  

- dokáže z internetu kopírovat 

   obrázek, text a uložit ho do souboru 

       INTERNET    

- prohlížeč webových stránek 

- internetové adresy 

- užitečné nástroje  

- vyhledávání na internetu 

- ukládání informací 
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 - popíše prostředí Wordu 

- umí použít základní klávesy na  

   klávesnici 

- umí ukončit odstavec klávesou  enter 

- dokáže označit blok několika 

   základními způsoby 

- nastaví různý typ písma, velikost 

písma 

- dokáže zarovnat text vlevo, na 

   střed, vpravo, do bloku 

- umí nastavit řez písma(tučné, 

   kurzíva, podtržené) 

- dokáže použít klávesu 

   INSERT(režim přepisování a 

   vkládání) 

- umí uložit soubor na 

   požadované místo(první 

   uložení, uložení pod jiným ( jménem) 

- dokáže otevřít soubor a 

   vytvořit nový 

 

- popíše prostředí EXCELU 

- umí zadávat data do buňky a 

   pohybovat se po buňkách 

-  umí přepsat původní obsah 

    buňky, vymazat obsah, 

    nastavit šířku sloupce 

- umí do bloku označit buňky, 

   celou tabulku, sloupec, řádek,  

   více oblastí současně 

- umí zrušit označení 

      WORD 

- základní editace textu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCEL 
- základní operace s buňkami 

  



 

215 

 

Vzdělávací oblast: 
Člověk a společnost 

 
Vyučovací předmět: 

Dějepis, Výchova k občanství 
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Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis -  2. stupeň 
 

 Předmět dějepis se zabývá duchovním a materiálním vývojem lidstva. 

V chronologickém řazení sleduje všechny aspekty lidské společnosti a jejich souvislosti  ve 

světovém, evropském, národním a regionálním kontextu. Probouzí v žácích zájem o historii a 

jejich poznání směřuje k pochopení dějinných souvislostí a jejich odrazu v současném světě. 

Utváří tedy historické vědomí, myšlení a poznání. 

 Do předmětu je zařazeno průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech, které souvisí s důrazem na moderní dějiny 19. a 20. století. 

 Je vyučován v rozsahu 2 hodin týdně v každém ročníku ( Využita 1 disponibilní 

hodina). Důraz je kladen na samostatný projev a vyvozování dějinných souvislostí. V oblasti 

regionálních dějin je to práce s přístupnými dokumenty, jejich vyhledávání, samostatné 

zpracování a zasazení do národních dějin. Orientace v historických mapách, učebnicích a 

práce s nimi je nedílnou součástí výuky, včetně odborné literatury, výpočetní techniky, 

internetu, projektového vyučování, návštěvou muzeí, historických památek, výstav, galerií. 

Vede k utváření vlastního názoru a samostatnosti v rozhodování.  

 

Kompetence k učení 

 rozvíjí v žácích myšlení v dějinných souvislostech, zájem o dějiny světové, národní a 

regionální, zájem o kulturní dění, historické památky a jejich záchranu, náboženské 

dějiny a specifika  

 žák si vytváří vlastní náhled a orientuje se v historickém čase a prostoru 

 

Kompetence k řešení problému 

 žák využívá  získaných vědomostí v praxi – dějepisná olympiáda, vědomostní soutěže, 

návštěva historických památek 

 samostatně se projevuje, obhajuje svůj názor a naslouchá názorům druhých 

 orientuje se v současném světě 

 

Kompetence komunikativní 

 žák rozvíjí své vyjadřování myšlenek, zapojuje se do diskuse, toleruje názory druhých, 

reaguje na podněty 

 

Kompetence sociální a personální 

 žák spolupracuje ve skupině, rozvíjí toleranci k názorům a práci druhých 

 buduje mezilidské vztahy 

 

Kompetence občanské 

 žák  chápe nutnost ochrany našich kulturních tradice, historického dědictví  

 historické vycházky, návštěvy historických památek, muzeí, galerií 

 na základě historického vývoje demokracie, státu a zákonů pochápe principy 

společenských norem 

 
Kompetence pracovní 

 žák využívá získané vědomosti a znalosti v samostatné práci, seminárních pracích, 

projektech, soutěžích  
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    Předmět: Dějepis - 6. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák:   

 

- osvojí si práci s časovou přímkou 

 - osvojí se základní periodizaci  

   dějin    

 - dokáže pracovat s pojmy, čas, 

-  prostor 

-  - uvede konkrétní příklady, 

zdrojů, 

-  informací o minulosti 

-  - pojmenuje instituce, kde jsou  

  shromažďovány       

Úvod do učiva 

 

- Význam zkoumání dějin 

- Periodizace dějin 

 

 

- Historický čas a prostor 

- Historické prameny 

 

- Získávání informací o 

dějinách 

  

  

 

- rozpozná vývojová stadia  

- člověka 

-  -    seznámí se způsoby obživy a  

-  soužití lidí 

  

 Pravěk 

 Starší doba kamenná – Paleolit 

- způsob života jednotlivých  

vývojových typů člověka 

VV – pravěké malby, modelování 

Z – světové strany, světadíly, práce 

s mapou 

 

  

 

 

- pochopí podmínky a důsledky 

přechodu k zemědělství 

- pochopí podmínky vzniku 

řemesel 

Střední doba kamenná – 

Mezolit 

Mladší doba kamenná – Neolit 

- způsob života a obživy 

- počátky řemesel 

 

 Pozdní doba kamenná - Eneolit    

  

 - pochopí důsledky oddělení 

řemesel od zemědělství a rozvoj 

obchodu 

Doba bronzová 

Doba železná 

Doba římská 

OV - vandalismus  
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- uvede příklady archeologických 

kultur na našem území 

Stěhování národů 

  

- pochopí souvislost mezi  

přírodními podmínkami   

vznikem starověkých států 

       seznámí se s podstatou  

společenského uspořádání 

- seznámí se s projevy  

náboženských představ 

- uvede přínos staroorientálních  

      států   

Starověk 

- Úvod do učiva Starověku 

Staroorientální státy 

- Mezopotámie 

- Egypt 

- Indie 

- Čína 

- Rysy oblasti, vývoj 

společnosti, náboženské  

představy, počátek písma 

a kultury, přínos kultur 

  

  

- pochopí podstatu antické 

demokracie 

- porovná formy vlády a postave- 

ní společenských skupin 

- uvede přínos antické civilizace 

pro rozvoj kultury 

- uvede osobnosti antiky 

- zrod křesťanství a souvislost 

s judaismem 

- uvede nejvýznamnější typy 

památek  

Antika 

- Řecko – Minojská Kréta 

                 -  Mykénské Řecko 

                 -  Řecko – Homérské 

                               -  Klasické 

                               -  Archaické    

               - Nadvláda Makedonie 

-               - Nadvláda Říma 

               - Věda a kultura,  

                  přínos  

 

- Řím – Království 

              -  Republika 

              -  Principát 

              -  Dominát 

              -  Věda a kultura, 

                  přínos 

- počátky křesťanství  

- stěhování národů  

Čj. -  Staré Řecké báje a pověsti 

      -  Homér 

      -  římské báje 
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     Předmět: Dějepis - 7. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák:  

 

- popíše podstatnou 

změnu evropské 

situace po stěhování 

národů, christianizace 

Opakování 

 

- stěhování národů 

- křesťanství 

  

  

 

 

 

 

-    popíše vznik  

      raněstředověkých států 

- porovná základní rysy 

západoevropské, 

byzatsko-slovanské a 

islámské kulturní 

oblasti 

 

 

 

- objasní situaci 

Velkomoravské říše a 

vnitřní vývoj českého 

státu a postavení 

těchto státních útvarů 

v evropských 

souvislostech 

 

Středověk 

- úvod do učiva 

 
Raný středověk 

 

- úvod do učiva 

- Francká říše, feudalismus 

- Byzantská říše,  

- Arabský kalifát, islám 

- Bulharská říše 

- Kyjevská Rus 

- Avarská říše 

- Sámova říše, Slované 

 

 

- Velkomoravská říše 

- Český stát  v době knížecí 

- Polský stát 

- Uherský stát 

 

 

 

- Křesťanství, papežství, 
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- vymezí úlohu 

křesťanství a víry 

v životě středověkého 

člověka, konflikty 

mezi světskou a 

církevní mocí, 

 

 

 

 

 

- uvede příklady 

románské kultury a 

vzdělanosti 

 

 

 

 

- ilustruje postavení 

jednotlivých vrstev 

středověké společnosti 

 

- seznámí se rozmachem 

českého státu a jeho 

významem ve střední 

Evropě 

 

- seznámí se 

s problémy,  které 

vedly ke kritice církve 

a  vztahem  křesťanství 

ke kacířství 

 

císařství 

- křížové výpravy 

- Královské Čechy 

 

 

 

 

 

 

 

- románská  kultura a 

vzdělanost 

 
 

Vrcholný středověk 

 

 

- Středověká města, rozvoj 

řemesel a obchodu 

 

 

- Poslední Přemyslovci 

- Lucemburkové 

 

 

 

      -     Jan Hus, kritika církve 

 

 

 

 

 

- Husitství 
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- vymezí význam 

husitské tradice pro 

český politický a 

kulturní život  

 

 

 

- uvede příklady gotické 

kultury 

 

 

 

- uvědomí si okolnosti 

vzniku 

středoevropského 

soustátí 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gotická kultura 

 

 

Pozdní středověk 

 

- Doba poděbradská 

- Doba jagellonská 

   

  

- vysvětlí znovuobjevení 

antického ideálu 

člověka 

 

- vysvětlí nové myšlenky 

žádající reformu církve 

  

- včetně reakce - popíše a 

demonstruje průběh   

zámořských objevů , 

příčiny,   důsledky 

 

 

Raný novověk 

- Úvod do učiva 

- Renesance, humanismus 

 

 

 

- Reformace, protireformace 

 

 

- Objevné cesty a jejich 

společenské důsledky 

- Indiánské kultury 

 

 

 

HV- hudba 

Čj, - literatura 
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- konkretizuje 

absolutismus 

 

- objasní postavení 

českého státu 

v podmínkách Evropy 

rozdělené do řady 

mocenských a 

náboženských center a 

jeho postavení uvnitř 

habsburské monarchie 

 

- objasní příčiny a 

důsledky třicetileté 

války 

 

 

 

 

- konkretizuje konstituční 

monarchii a 

parlamentarismus 

 

- rozpozná základní 

znaky barokní kultury a 

uvede představitele a 

příklady významných 

kulturních památek   

- Počátky absolutních 

monarchií 

 

- České země po nástupu 

Habsburků 

- Česká stavovská 

společnost 

- České země v době 

předbělohorské,  

- Rudolf II.  

 

 

- České stavovské povstání 

- Třicetiletá válka, vývoj po 

ukončení 

- České země v době 

pobělohorské 

 

 

- Občanská válka v Anglii 

 

 

 

- Barokní kultura 
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Předmět: Dějepis - 8. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák:  

 

- konkretizuje absolutismus 

 

- vysvětlí podstatné  

ekonomické, sociální a 

politické, kulturní změny ve 

vybraných zemích a u nás, 

které charakterizují 

modernizaci společnosti 

 

 

 

 

 

- objasní souvislost mezi 

událostmi francouzské 

revoluce a napoleonských 

válek na jedné straně a 

rozbitím starých 

společenských struktur 

v Evropě 

 

- porovná jednotlivé fáze 

utváření novodobého 

českého národa v souvislosti 

s národními hnutími 

vyhraných evropských 

národů 

Novověk 

 

- Absolutismus 

 

- Osvícenství 

- Osvícenský absolutismus 

- Klasicismus, rokoko 

- Marie Terezie, Josef II.- 

reformy 

- Kateřina II., Fridrich I. – 

reformy 

- Dělení Polska 

- Vznik Velké Británie, kolonie 

- Vznik USA 

 

- Velká francouzská revoluce a 

její význam pro dějiny Evropy 

- Napoleonské války a jejich 

důsledky, Vídeňský kongres 

- Průmyslová revoluce, 

modernizace společnosti 

 

 

- Národní obrození  

- Boj národů za osvobození 
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- chápe emancipační úsilí 

významných sociálních 

skupin, uvede požadavky 

formulové ve vybraných 

evropských revolucích 

 

- na vybraných příkladech 

demonstruje základní 

politické proudy 

 

 

- vysvětlí rozdílné tempo 

modernizace a prohloubení 

nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých částí Evropy a 

světa včetně důsledků, ke 

kterým tato nerovnoměrnost 

vedla, charakterizuje 

soupeření mezi velmocemi a 

vymezí význam kolonií 

 

 

- na příkladech demonstruje 

příklady zneužití techniky 

v I. sv. války a její příčiny a 

důsledky 

- Revoluční rok 1848/49 

 

 

 

 

 

- Politické proudy, ústava, 

politické strany,  

- Habsburská monarchie v 2. 

pol.19.st. 

 

- Sjednocení Itálie 

- Sjednocení Německa 

- Občanská válka v USA 

- Francie za Napoleona III. 

- Viktoriánská Anglie 

- Kapitalismus 

- Kolonialismus  

- Imperialismus 

- Rusko 

- Japonsko 

 

- I. sv. válka, příčiny, důsledky 
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     Předmět: Dějepis - 9. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák:   

 

 

- učí se chápat okolnosti vzniku 

   Československa, její vnitřní a 

zahraniční 

   politiku během první  

   republiky 

 

 

 

- rozpozná klady a nedostatky  

  demokratických systému 

 

 

 

- charakterizuje jednotlivé  

   totalitní systémy, příčiny  

   nastolení v širších  

   ekonomických a politických 

   souvislostech a důsledky 

   pro svět, rozpozná  

   destruktivní sílu totalitarismu 

   a vypjatého nacionalismu 

 

- chápe nacionalismus,            

antisemitismus,    rasismus, 

agresi   a jejich nepřijatelnost 

  z hlediska lidských práv 

 

Moderní doba 

- opakování I. světové války 

 

- Versailleský mírový 

systém 

- vznik Československa, 

hospodářský a politický 

rozvoj republiky, sociální 

a národnostní problémy  

 

 

- mezinárodně politická 

situace Evropy ve 

20.letech 

- vznik SSSR 

 

- fašismus, komunismus 

- světová hospodářská krize 

- SSSR v meziválečném 

období 

- Německo ve 30. letech 

 

 

 

 

- Rozpad Versailleského 

mírového systému  

 

 

 

 

 

 

VkO – právní základy státu, 

demokracie a volby 

v meziválečném období 

 

 

 

 

 

 

 

VkO – lidská práva 

MPP – extremní hnutí 

 

 

 

 

 

 

 

MPP – antisemitismu, rasismus, 

             nacionalismus, agrese 
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- zhodnotí postavení 

Československa 

   v evropských souvislostech a  

jeho vnitřní sociální a politické 

   hospodářské a kulturní 

  prostředí 

 

 

 

 

- charakterizuje vznik, průběh  

   a důsledky II. sv. války 

 

 

 

 

- učí se chápat poválečný 

  vývoj ČSR, který vyústil 

  v únorové události 1948 

 

 

 

 

- vysvětlí příčiny a důsledky  

  vzniku bipolárního světa, 

  uvede příklady střetu obou 

  bloků 

 

 

 

 

 

 

- Československo ve 30. 

letech 

- Druhá republika 

- Věda a kultura ve 30. 

letech 

- Protektorát Čechy a 

Morava,  

- odboj domácí a zahraniční 

- Slovenský stát, 

 

- II. světová válka, příčiny, 

průběh, důsledky 

- Mezinárodní konference  

-  poválečné uspořádání 

světa 

 

- třetí republika 

- Únor 1948  

- postavení ČSR a jeho 

začleňování do sovětského 

bloku 

 

 

- Studená válka, příčiny, 

střety 

-  rozdělení světa do bloků, 

jejich soupeření 

- vnitřní situace v zemích 

východního bloku – 

srovnání se západním 

blokem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VkO – lidská práva 
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- posoudí postavení  

  rozvojových zemí 

  

 

- zná vývoj v naší republice od  

  roku 1945 do roku 1989, vznik  

  ČR 

  

 

 

- zná a na příkladech 

  doloží mocenské a politické 

  důvody euroatlantické 

  hospodářské a vojenské 

  spolupráce 

 

- prokáže základní orientaci  

  v problémech současného 

  světa 

- Rozpad koloniálního 

systému, mimoevropský 

svět 

 

- Vývoj v Československu 

od 1948 do 1989, vznik 

České republiky 

 

 

 

- Globalizace 

- EU, NATO 

- Začlenění ČR  

 

 

 

- Věda, technika a vzdělání, 

sport, zábava 2. pol. 20. 

století 

- Svět na přelomu tisíciletí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VkO – Evropská integrace 

- Mezinárodní spolupráce 

 

VMEGS – začlenění ČR , jsme  

                   Evropané   

 

MPP – komerce, konzumní způsob 

             života a jeho důsledky 
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Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství - 2. stupeň  
 

a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

Předmět Výchova k občanství je vyučována na druhém stupni. Jedná se o integrovaný 

předmět, který v sobě zahrnuje i témata Výchovy ke zdraví. 

V 6. ročníku je předmět vyučován v časové dotaci 2 hodin týdně. Jedna z těchto dvou 

hodin je věnována Výchově ke zdraví.  Výchovu ke zdraví zahrnuje i další vyučovací předmět 

- Přírodopis. V  8. – 9. ročníku je zařazena 1 hodina týdně. Výuka většinou probíhá ve třídách, 

někdy v počítačové učebně. 

Výchova k občanství  v sobě zahrnuje témata, která komplexně rozvíjejí osobnost 

dítěte, pochopení jeho postavení v různých typech kolektivu, respektování odlišností různých 

společenských skupin. Dále je cílem uvědomit si hodnotu domova, vlasti a kulturního 

dědictví. Důraz je také kladen na multikulturní výchovu, na výchovu k ochraně za 

mimořádných situací, dále na dopravní výchovu a na finanční gramotnost. Vedeme žáky také 

k porozumění základních lidských práv a jejich uplatňování v občanském životě. Dalším 

cílem je vést žáky k úctě k životu a odpovědnosti za své zdraví. 

Nedílnou součástí je snaha o rozvoj samostatně uvažujícího jedince, který je schopen si 

poradit v různých životních situacích. 

    

Výchova k občanství zahrnuje následující průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova:       

- morální rozvoj 

Výchova demokratického občana:  

- občanská společnost a škola 

- občan, občanská společnost a stát 

- formy participace občanů v politickém životě 

- principy demokracie jako formy vlády a způsobů 

rozhodování 

Multikulturní výchova:                    

- kulturní diferenciace 

- lidské vztahy 

- princip sociálního smíru a solidarity 

 

 

 

Výchova k občanství souvisí s dalšími vyučovacími předměty.  
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b) výchovné a vzdělávací strategie 

 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí: 

 

Kompetence k učení 

 Vedeme žáky k chápání probíraných oblastí v kontextu s ostatními předměty 

 Vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací o probíraných oblastech podle 

zadaných kritérií 

 Seznamujeme žáky s obecně používanými znaky, termíny a symboly vzdělávacích 

oborů a jejich souvislostmi 

 

Kompetence k řešení problémů 

 Učíme žáky vnímat různé společenské problémy v jejich vývoji 

 Při řešení problémů vedeme žáky k  objevování souvislostí s historií 

 Rozvíjíme u žáků myšlení a schopnost nalézat nová řešení 

 

Kompetence komunikativní 

 Vedeme žáky k  souvislému a výstižnému formulování  názorů  na společenské dění 

 Vedeme žáky k tomu, aby pochopili potřebu vyslechnout odlišný názor 

 Směřujeme žáky k osvojení  postupů při užívání informačních a komunikačních 

prostředků a učíme je, aby postupy využívali jako nástroje poznání 

 Vyžadujeme od žáků, aby používali získané komunikační dovednosti k vytváření   

kvalitních vztahů 

 

Kompetence sociální a personální 

 Vyžadujeme od žáků utváření příjemné atmosféry v týmu 

 Učíme žáky diskutovat  

 Učíme žáky  uvědoměle přijímat a získávat role v různých skupinách 

 Klademe důraz na pochopení významu týmové a samostatné práce 

 

Kompetence občanské 

 Učíme žáky přijímat  základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské 

normy 

 Vedeme žáky k poznávání  našich kulturních tradic a dědictví a vzbuzujeme u nich 

potřebu je chránit 

 Vyžadujeme  nenásilné cesty k řešení konfliktů 

 Vedeme žáky k respektování přesvědčení druhých lidí a uvědomění si jejich vnitřních 

hodnot 

 

Kompetence pracovní 

 Směřujeme žáky k nacházení způsobů využívání  znalostí získaných ve škole i mimo 

ni pro svůj další rozvoj 

 Vedeme žáky k orientaci v základních aktivitách, které jsou potřebné pro realizaci 

podnikatelského záměru a jeho uskutečnění       
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    Předmět: Výchova k občanství  6. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák:                             

- vysvětlí role členů 

komunity ( rodiny, 

střídy, spolku) s uvede 

příklady pozitivního a 

negativního vlivu na 

kvalitu sociálního 

klimatu 

 

- sestaví jednoduchý 

rozpočet domácnosti 

 

- respektuje přijatá 

pravidla soužití mezi 

spolužáky i jinými 

vrstevníky a přispívá 

k utváření dobrých 

mezilidských vztahů 

v komunitě 

 

- posoudí a na příkladech 

doloží přínos spolupráce 

lidí pří řešení 

konkrétních úkolů a 

dosahování některých 

cílů v rodině, ve škole, 

v obci 

 

Rodinný život 

- vztahy ve dvojici – 

kamarádství, přátelství, 

láska, partnerské vztahy, 

manželství a rodičovství 

- rodinný život 

- komunikace v rodině 

- sestaví jednoduchý 

rozpočet 

 

 

 

       Život ve škole 

- vztahy a pravidla soužití 

v prostředí komunity – 

rodina, škola, vrstevnická  

      skupina, spolek 

 

 

 

 

- naše škola 

- naše obec, region, kraj 

 

 

 

 

 

 

Výchova ke zdraví 

PT – Výchova demokratického 

občana –obč. spol. a škola 

      -   Osobnostní a sociální 

výchova – morální rozvoj 

Finanční gramotnost 

DUM  

 

 

 

 

 

Výchova ke zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

Naše obec - projekt 
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- rozlišuje a porovnává 

úkoly jednotlivých 

složek státní moci ČR i 

jejich orgánů a institucí, 

uvede příklady institucí 

a orgánů , které se 

podílejí na správě obcí, 

krajů, státu 

 

- zdůvodní nepřijatelnost 

vandalského chování a 

aktivně proti němu 

vystupuje 

 

- rozlišuje projevy 

vlastenectví od projevů 

nacionalismu 

 

- objasní účel důležitých 

symbolů našeho státu a 

způsoby jejich používání 

 

- dodržuje právní 

ustanovení, která se na 

něj vztahují a 

uvědomuje si rizika 

jejich porušování 

 

- orientuje se v čase, 

uvědomuje si tradice a 

významné události 

našeho státu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vztahy mezi lidmi 

 

 

 

      Má vlast 

- naše vlast 

- z historie 

 

 

 

 

 

    Mini úvod do lidských práv 

- lidská práva 

- práva dítěte 

- rasismus 

 

 

    Kalendář 

- kulturní život, tradice, 

hodnoty, projevy 

- kalendář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

PT – Multikulturní výchova –

kulturní diferenciace 

 

 

 

 

 

 

MPP 
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- uvádí do souvislostí 

zdravotní a 

psychosomatická rizika 

spojená se zneužíváním 

návykových látek a 

životní perspektivu 

mladého člověka, 

rizikové chování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Osobní bezpečí, zneužívání        

návykových látek 

- osobní bezpečí 

- zneužívání návykových 

látek 

- auto-destruktivní 

závislosti, alkohol, 

kouření, nebezpečný 

internet, kyberšikana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPP 
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     Předmět: Výchova k občanství  7. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák:  

- zhodnotí a na příkladech 

doloží význam vzájemné 

solidarity mezi lidmi, 

vyjádří své možnosti  a 

vyjádří své možnosti, jek 

může v případě potřeby 

pomáhat lidem v nouzi a 

jak pomoci v situacích 

ohrožení a obrany státu 

 

 

- kriticky přistupuje 

k mediálním 

informacím, vyjádří svůj 

postoj k působení 

propagandy a reklamy 

na veřejné mínění a 

chování lidí 

 

 

- zhodnotí nabídku 

kulturních institucí a 

cíleně z ní vybírá akce, 

které ho zajímají  

 

 

- rozpozná netolerantní, 

Život mezi lidmi 

- lidská setkání 

- pomoc lidem v nouzi 

- rodina 

- komunikace v rodině 

- vztahy mezi lidmi 

 

 

 

 

 

 

- komunikace 

- masmedia 

- prostředky masové 

komunikace 

 

 

 

 

     Člověk a kultura 

- kulturní život 

- kulturní instituce 

- náboženství – tolerance 

 

 

 

 

 

PT-Multikulturní výchova - 

princip sociálního smíru a solidarity 

                 - lidské vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPP 
 

 

 

 

 

 

 

MPP 

D – náboženství 

PT – Multikulturní výchova – 
kulturní diference 
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rasistické, xenofobií a 

extremistické projevy 

v chování lidí a zaujímá 

aktivní postoj proti všem 

projevům lidské 

nesnášenlivosti 

 

 

- objasní souvislosti 

globálních a lokálních 

problémů, uvede 

příklady možných 

projevů  a způsobů 

řešení globálních 

problémů na lokální 

úrovni – v obci, regionu 

 

 

 

 

- rozlišuje porovnává 

různé formy vlastnictví, 

včetně duševního 

vlastnictví a způsoby 

jejich ochrany, uvede 

příklady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- přírodní a kulturní 

bohatství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majetek v našem životě 

- majetek v našem životě 

- formy vlastnictví, 

hospodaření s penězi, 

majetkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPP 

PT – Osobnostní a sociální 

výchova – morální rozvoj 
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- rozlišuje nejčastější typy 

a formy států a na 

příkladech porovná 

jejich znaky 

 

 

- 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 

 

 

- uvede některé významné 

mezinárodní organizace 

a společenství, k nimž 

má vztah ČR, posoudí 

jejich význam ve 

světovém dění a popíše 

výhody spolupráce mezi 

státy, včetně obrany 

státu a účasti 

zahraničních misích 

 

Řízení  společnosti 

- právní základy státu – 

znaky státu, typy a formy 

státu 

- obrana státu 

 

- principy demokracie -  

znaky demokratického 

způsobu rozhodování a 

řízení státu, politický 

pluralismus, sociální 

dialog a jejich význam 

 

- význam a formy voleb do 

zastupitelstev 

 

 

 

 

 

 

 

             Svět kolem nás           
- mezinárodní spolupráce 

mezi evropskými zeměmi, 

- mezinárodní organizace 

 

- osobní bezpečí 

- ochrana člověka za 

mimořádných situací 

 

 

 

 

 

Finanční gramotnost 

 

 

 

 

 

PT – Výchova demokratického 

občana – formy participace občanů 

v politickém životě 

                   - občan, občanská 

společnost a stát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrana země 
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- projevuje odpovědné 

chování v rizikových 

situacích silniční a 

železniční dopravy, 

aktivně předchází 

situacím ohrožení zdraví 

a osobního bezpečí 

 

 

- objasní potřebu 

tolerance ve společnosti, 

respektuje kulturní 

zvláštnosti i odlišné 

názory, zájmy, způsoby 

chování a myšlení lidí, 

zaujímá tolerantní 

postoje k menšinám 

 

 

- uvádí do souvislostí 

zdravotní a 

psychosociální rizika 

spojená se zneužívání 

návykových látek a 

životní perspektivu 

mladého člověka, 

uplatňuje osvojené 

sociální dovednosti 

modely chování při 

kontaktu s rizikovým 

chováním ve škole i 

mimo ni, v případě 

 

        Osobní bezpečí 

- nebezpečné situace 

- bezpečné sportování a 

bezpečnost silničního 

provozu 

 

 

 

       Rizikové chování 

 

- šikana 

- kyberšikana 

- bezpečný internet 

- kriminalita mládeže 

- rasismus 

- tolerance 

 

 

 

- auto-destruktivní 

závislosti, drogová 

závislost, dopink , druhy 

závislostí 

- záchranná síť 

- těžká životní rozhodování 

a situace a jejich zvládání 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana za mimořádných situací 

 

Dopravní výchova 

 

 

 

 

 

MPP 

 

Výchova ke zdraví 
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potřeby vyhledá 

odbornou pomoc sobě 

nebo druhým 

 

 

 

- dodržuje právní 

ustanovení, která se na 

něj vztahují a 

uvědomuje si rizika 

jejich porušování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Lidská práva 

 

- zásady lidského soužití 

morálka, mravnost, 

pravidla chování, dělba 

práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

PT Osobnostní a sociální výchova 
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     Předmět: Výchova k občanství  8. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák: - objasní, jak může 

realističtější poznání a 

hodnocení vlastní 

osobnosti a potenciálu 

pozitivně ovlivnit jeho 

rozhodování, vztahy 

s druhými lidmi i kvalitu 

života 

 

 

- posoudí vliv osobních 

vlastností na dosahování 

individuálních i 

společných cílů, objasní 

význam vůle při 

dosahování cílů a 

překonávání překážek 

 

 

- rozpoznává projevy 

záporných 

charakterových 

vlastnosti u sebe i u 

druhých lidí, kriticky 

hodnotí a vhodně 

koriguje své chování a 

jednání 

 

Osobnost 

- podobnost a odlišnost lidí 

– projevy chování, rozdíly 

v prožívání, myšlení a 

jednání, osobní vlastnosti, 

dovednosti a schopnosti, 

charakter 

 

 

 

- vnitřní svět člověka – 

vnímání, prožívání, 

poznávání skutečnosti, 

systém osobních hodnot, 

sebehodnocení 

 

 

 

 

- osobní rozvoj – životní 

cíle a plány, životní 

perspektiva, adaptace na 

životní změny, motivace, 

aktivity, vůle  a osobní 

kázeň 
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- uplatňuje vhodné 

způsoby chování a 

komunikace v různých 

životních situacích, 

případně neshody či 

konflikty s druhými 

lidmi řeší nenásilným 

způsobem 

 

 

- popíše, jak lze 

usměrňovat a kultivovat 

charakterové a volní 

vlastnosti, rozvíjet 

osobní přednosti, 

překonávat osobní 

nedostatky a pěstovat 

zdravou sebedůvěru 

 

 

- samostatně využívá 

osvojené kompenzační a 

relaxační techniky a 

sociální dovednosti 

k regeneraci organismu 

překonávání únavy a 

předcházení stresovým 

situacím 

 

 

 

 

 

- asertivita 

- komunikace 

- poznávání a posuzování 

skutečnosti, sebe i druhých 

lidí 

 

 

 

 

 

- prožívání, vnímání, city 

- osobní vlastnosti, 

dovednosti a schopnosti 

- osobní potenciál 

- systém osobních hodnot 

 

 

 

 

 

- stres 

- zvládání stresových situací 

- význam motivace, 

aktivity, vůle a osobní 

kázně při seberozvoji 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT – Osobnostní a sociální 

výchova  
 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova ke zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svět práce 
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- rozlišuje a porovnává 

úkoly orgánů právní 

ochrany občanů, uvede 

příklady jejich činnosti a 

spolupráce při 

postihování trestných 

činů 

 

- objasní výhody 

demokratického způsobu 

řízení státu pro 

každodenní život občanů 

 

 

 

- popíše vliv začlenění ČR 

do EU na každodenní 

život občanů, uvede 

příklady práv občanů 

ČR v rámci EU i 

možných způsobů jejich 

uplatňování 

 

 

- vyloží smysl voleb do 

zastupitelstev 

v demokratických 

státech a uvede příklady, 

jak mohou výsledky 

voleb ovlivňovat 

každodenní život 

 

 

Právní minimum 

- protiprávní jednání – 

druhy a postihy 

protiprávního jednání, 

včetně korupce, trestní 

postižitelnost, porušování 

předpisů 

 

- právní řád České republiky 

, význam a funkce 

právního řádů, orgány 

právní ochrany občanů, 

soustava soudů 

 

 

- Evropská unie 

 

 

 

 

 

 

 

 

- význam  a formy voleb do 

zastupitelstev  

 

 

 

 

 

 

   

PT – Výchova demokratického 

občana – formy participace občanů 

v politickém životě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis 

Výchova k myšlení v evropských 

a globálních souvislostech 
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- uvádí do souvislosti a 

psychosociální rizika 

spojená se zneužíváním 

návykových látek 

 

 

- uplatňuje adekvátní 

způsoby chování a 

ochrany v modelových 

situacích ohrožení, 

nebezpečí i 

mimořádných událostí 

 

 

      Prevence zneužívání  

         návykových látek 

- drogy 

- závislost 

- záchranná síť 

 

        Osobní bezpečí 

- ochrana člověka za 

mimořádných situací 

- agresivita 

 

Výchova ke zdraví 

 MPP 
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     Předmět: Výchova k občanství  9. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák:  

 

- provádí jednoduché 

právní úkony a chápe 

jejich důsledky, uvede 

příklady některých 

smluv upravujících 

občanskoprávní vztahy 

 

- přiměřeně uplatňuje svá 

práva včetně práv 

spotřebitele a respektuje 

práva a oprávněné zájmy  

druhých lidí, posoudí 

význam ochrany 

lidských práv a svobod, 

rozumí povinnostem 

občana při zajišťování 

obrany státu  

 

- rozpozná protiprávní 

jednání, rozliší 

přestupek a trestní čin, 

uvede jejich příklady 

 

- diskutuje o příčinách a 

důsledcích korupčního 

jednání 

 

Občan a právo a právní 

ochrana 

-     občan ČR 

- protiprávní jednání, 

korupce 

 

 

 

- právo v každodenním 

životě – význam právních 

vztahů, důležité právní 

vztahy a závazky z nich 

vyplývající, základní práva 

spotřebitele, styk s úřady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- protiprávní jednání – 

korupce 

 

 

PT Výchova demokratického 

občana 
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- objasní význam právní 

úpravy důležitých 

vztahů – vlastnictví, 

pracovní poměr, 

manželství 

 

 

- rozlišuje, ze kterých 

zdrojů pocházejí příjmy 

státu a do kterých oblastí 

stát směruje své výdaje, 

uvede příklady dávek a 

příspěvků, které ze 

státního rozpočtu 

získávají občané 

 

 

- na příkladech ukáže 

vhodné využití různých 

nástrojů hotovostního a 

bezhotovostního placení, 

uvede příklady použití 

debetní a kreditní 

platební karty, vysvětlí 

jejich omezení 

 

- vysvětlí jakou funkci 

plní banky  a jaké služby 

občanům nabízejí, 

vysvětlí význam úroku 

placeného a přijatého, 

uvede nejčastější druhy 

 

   V pracovním  poměru 

    Rodina a zákony 

 

 

 

 

  Hospodaření 

- rozpočet státu, typy 

rozpočtu a jejich 

odlišnosti, význam daní 

- záchytná sociální síť 

 

 

 

 

 

 

- peníze – funkce a podoby 

peněz, formy placení 

 

 

 

 

 

 

 

- banky a jejich služby – 

aktivní a pasivní operace, 

úročení, pojištění, 

produkty finančního trhu 

pro investování a pro 

získávání prostředků 

 

Svět práce 

 

 

 

 

 

Finanční gramotnost 
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pojištění na navrhne, 

kdy je užít 

 

- uvede a porovná 

nejobvyklejší způsoby 

nakládání s volnými 

prostředky a způsoby 

krytí deficitu 

 

- na příkladu chování 

kupujících a 

prodávajících vyloží 

podstatu fungování trhu, 

objasní vliv nabídky a 

poptávky na tvorbu ceny 

a její změny, na příkladu 

ukáže tvorbu ceny jako 

součet nákladů, zisku a 

DPH, popíše vliv inflace 

na hodnotu peněz 

 

- rozlišují a porovnává 

úlohu výroby, obchodu a 

služeb, uvede příklady 

jejich součinnosti 

 

 

- uvede příklady 

některých projevů 

globalizace, porovná 

jejich klady a zápory 

 

 

 

 

 

- investice, úvěry, splátkový 

prodej, leasing 

 

 

 

 

- principy tržního 

hospodářství – nabídka, 

poptávka, trh, tvorba ceny, 

inflace, podstata fungování 

trhu, nejčastější právní 

normy podnikání 

 

 

 

 

 

 

- výroba, obchod, služby a 

jejich funkce, návaznost 

 

 

 

     Globální svět 
- globalizace – projevy, 

klady zápory, významné 

globální problémy, včetně 

válek, terorismu, možnosti 

jejich řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení v evropských 

a globálních souvislostech 
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- uvede některé globální 

problémy současnosti, 

vyjádří na ně svůj osobní 

názor a popíše jejich 

hlavní příčiny i možné 

důsledky pro život 

lidstva 

 

- uvede příklady 

mezinárodního 

terorismu a zaujme 

vlastní postoj ke 

způsobům jeho potírání, 

objasní roli ozbrojených 

sil ČR při zajišťování 

obrany státu a při řešení 

krizí nevojenského 

charakteru 

 

 

 

- posoudí různé způsoby 

chování lidí z hlediska 

odpovědnosti za vlastní 

zdraví i zdraví druhých a 

vyvozuje z nich osobní 

odpovědnost ve 

prospěch aktivní 

podpory zdraví 

 

 

- vyhodnotí na základě 

svých znalostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- terorismus 

- bezpečnostní složky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevence zneužívání 

návykových látek 

- auto-destruktivní závislosti 

- záchytná síť  

- drogy a sport 

 

 

 

 

 

Osobní bezpečí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPP 

Výchova ke zdraví 
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zkušeností možný 

manipulativní vliv 

vrstevníků, médií, sekt, 

uplatňuje osvojené 

dovednosti komunikační 

obrany proti manipulaci 

a  agresi 

 

 

 

 

 

- vandalismus 

- kyberšikana 

- kuplířství, prostituce, 

pornografie 

- bezpečný internet 

MPP 

 

 

 

 

 



 

247 

 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda  

 
Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje tyto předměty:                                                         

  Fyzika 

  Chemie 

  Přírodopis 

  Zeměpis 
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Charakteristika vyučovacího  předmětu Fyzika – 2. stupeň 

 

 
a) Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu 

 

Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. ročníku jednu hodinu týdně a v 7., 

8. a 9.ročníku dvě hodiny týdně. Předmět je posílen dvěma hodinami disponibilní dotace. 

 

Vzdělávání v předmětu fyzika: 

- směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí 

- vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální 

vlastnosti a procesy 

- vede k vytváření a ověřování hypotéz 

- učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi 

- směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie 

- podporuje  vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

- frontální výuka  s demonstračními pomůckami 

- skupinová práce  (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné 

literatury) 

- samostatné pozorování 

- krátkodobé projekty  

 

Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny , dodržování pravidel je pro každého žáka 

závazné. 

 

Předmět Fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda: 

-    chemie : jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie 

- přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos     

elektromagnetických signálů, srdce - kardiostimulátor 

-    zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava 
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b) Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí  

 

Kompetence k učení 

   

 vedeme k vyhledávání, třídění a propojování informací 

 vedeme k používání odborné terminologie 

 vedeme k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací 

 vedeme k nalézání souvislostí mezi získanými daty 

 

Kompetence k řešení problémů 

 zadáváme takové úkoly, při kterých se žáci učí  využívat základní postupy badatelské 

práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání  a zvolení postupu jeho řešení, 

vyhodnocení získaných dat 

 

Kompetence komunikativní 

 práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů 

druhých,  na diskusi 

 vedeme žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 

 

Kompetence sociální a personální 

 využívání skupinového a inkluzivního vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení 

problémů 

 navozujeme situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

 vedeme žáky  k ochotě pomoci 

 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k  šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity 

jednotlivých energetických zdrojů 

 podněcujeme žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě 

(např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb) 

 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními 

přístroji a zařízeními 
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Předmět: Fyzika - 6. ročník 
 

 

 

 

Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty 

Poznámky 

Žák: 

-rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a 

těles 

 

-správně používá pojem atom, molekula, iont 

-má představu o tom, z čeho se skládá atom 

 

-popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a 

plynnou a vlastnosti, kterými se od sebe liší 

 

-ovládá značky a jednotky základních veličin 

-vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku 

 

-změří délku tělesa, výsledek zapsat a vyjádřit 

v různých jednotkách 

 

-změří hmotnost pevných a kapalných těles na 

sklonných a rovnoramenných vahách a výsledek 

zapíše ve vhodné jednotce 

 

-změří objem kapalného a pevného tělesa pomocí 

odměrného válce a zapsat výsledek 

látka a těleso 

 

 

částicové složení látek, složení atomu 

(jádro, obal, proton, neutron a elektron) 

 

- rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné 

 

 

 

-  fyzikální veličiny 

 

 

- délka 

 

 

- hmotnost 

 

 

 

- objem 

 

Ch - návaznost v 8 roč. - látka a     

těleso 

 

 

Ch - návaznost v 8. roč. - atomy, 

ionty, prvky, chem. vazba 

 

 

 

 

 

 

 

M - převody jednotek, převodní 

vztahy 
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Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty 

Poznámky 

 

 

 

- změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl teplot 

z naměřených hodnot 

 

- předpoví, zda se délka či objem tělesa při změně 

teploty zvětší nebo zmenší 

 

- změří časový úsek pomocí stopek a orientuje se na 

ciferníku hodin 

 

- rozpozná, zda na dané těleso působí síla a 

pomocí prodloužené pružiny porovná podle 

velikosti dvě působící síly 

- změří sílu siloměrem 

- užívá s porozuměním vztah mezi gravitační  

silou působící na těleso a hmotností tělesa 

F = m.g  při řešení jednoduchých úloh 

 

 

 

 

 

- teplota 

 

 

- teplotní roztažnost těles 

 

 

- čas 

 

 

- síla působící na těleso 

 

 

 

- gravitační síla, gravitační pole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tv - měření času běhů 

 

 

 

Tv - hody, vrhy 

 

 

Z - sluneční soustava, vliv Měsíce, 

slapové jevy 

M - jednoduché výpočty 

 

 

Metody, formy, nástroje, pomůcky 

- jednotlivé fyzikální veličiny jsou po zavedení procvičeny formou skupinové práce (členové skupiny provedou jednotlivá měření, skupina jako 

tým zpracuje výsledky a stanoví závěr - např. aritmetický průměr naměřených hodnot) 

 

-pomůcky : papírový model atomu; délková měřidla, posuvné měřítko; sklonné váhy, rovnoramenné váhy, pružiny, sada závaží; kádinka, 

odměrné válce; teploměr, digitální teploměr, bimetalový teploměr; papírové hodiny, stopky; siloměry; sada folií pro zpětný projektor 
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     Předmět: Fyzika - 7. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

žák:  rozhodne, jaký druh 

pohybu koná těleso 

vzhledem k jinému 

tělesu 

 pohyby těles - pohyb 

rovnoměrný, 

nerovnoměrný, přímočarý, 

křivočarý, relativnost klidu 

a pohybu 

  

  využívá s porozuměním 

při řešení problémů a 

úloh vztah mezi 

rychlostí, dráhou a 

časem     v = s/t 

 okamžitá a průměrná 

rychlost rovnoměrného 

pohybu 

 převody    km/h, m/s 

  

  využívá zákona o 

přímočarém šíření světla 

ve stejnorodém 

optickém prostředí a 

zákona odrazu světla při 

řešení problémů a úloh 

 zdroje světla, rychlost 

světla ve vakuu a v 

různých prostředích, 

rozklad světla hranolem; 

stín, zatmění Slunce a 

Měsíce, fáze Měsíce; 

zobrazení odrazem na 

rovinném, dutém a 

vypuklém zrcadle 

 exkurze -      

Planetárium 

  rozhodne ze znalosti o 

rychlosti světla ve dvou 

různých prostředích, zda 

se světlo bude lámat ke 

kolmici či od kolmice, a 

využívá této skutečnosti 

při analýze průchodu 

světla čočkami 

 

 zobrazení lomem tenkou 

spojkou a rozptylkou 

 užití v praxi - oko, lupa, 

dalekohled, fotoaparát, 

mikroskop 
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  dokáže vysvětlit složení 

látek - atom, molekula; 

jádro, obal; proton, 

neutron, elektron 

 rozliší látky pevné, 

kapalné a plynné - na 

základě souvislosti jejich 

částicové stavby 

 rozumí pojmu difúze 

 souvislost skupenství látek 

s jejich částicovou stavbou 

 Ch - složení látek  

  dokáže vypočítat tlak, 

když síla působí kolmo 

na plochu 

 aplikuje vztah p = F/S; 

dokáže převádět 

jednotky tlaku 

           tlaková síla a tlak - vztah               

mezi tlakovou silou, 

tlakem a obsahem plochy, 

na níž síla působí 

  

  využívá poznatky o 

zákonitostech tlaku v 

klidných tekutinách pro 

řešení konkrétních 

praktických problémů 

 

 

 předpoví analýzy sil 

působících na těleso v 

klidné tekutině a 

chování tělesa v ní 

 Pascalův zákon - 

hydraulická zařízení 

 hydrostatický tlak - 

souvislost mezi 

hydrostatickým tlakem, 

hloubkou a hustotou 

kapaliny 

 Archimedův zákon - 

vztlaková síla; potápění, 

vznášení se a plování těles 

v klidných tekutinách 

 M - poměr  

  rozumí pojmu 

atmosférický tlak a čím 

se mění, vliv na počasí 

 tlak v plynech 

 souvislost atmosférického 

tlaku s některými procesy 

v atmosféře 
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    Předmět: Fyzika - 8. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

Žák:  Opakování učiva 7. ročníku   

 - rozumí pojmu mechanická 

   práce a výkon, dokáže určit, 

   kdy těleso ve fyzice práci 

   koná, s porozuměním používá 

   vztah W=Fs a P=W/t při  

   řešení problémů a úloh 

- z vykonané práce určí  

  v jednoduchých případech  

  změnu polohové a pohybové  

  energie, je schopen porovnat  

  pohybové energie těles na  

  základě jejich rychlostí  

  a hmotností 

 

- mechanická práce 

 

- výkon 

 

 

 

- polohová a pohybová energie 

 

 

 

  

 - ověří, jestli na těleso působí 

   elektrická síla a zda v jeho 

   okolí existuje elektrické pole 

 

- elektrická síla, elektrické pole 

 

  

 - pokusně ověří, za jakých 

podmínek prochází obvodem 

elektrický proud 

- objasní účinky elektrického 

   proudu  

- změří elektrický proud 

  ampérmetrem a elektrické   

  napětí voltmetrem 

- elektrické napětí 

- elektrický proud 
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- vysvětlí princip vedení el.  

  proudu v pevných látkách,  

  kapalinách a plynech  

- rozliší pokusně vodič od  

   izolantu 

- uvede příklady vedení 

  elektrického proudu v pevných 

  látkách, kapalinách, plynech  

  z běžného života a z přírody 

 

 

- vedení elektrického proudu 

   v pevných látkách, kapalinách  

   a v plynech 

 

  

 - používá s porozuměním   

  Ohmův zákon pro kovy  

   v úlohách ( I = U/R ) 

- pochopí, že odpor vodiče se  

   zvětšuje s rostoucí délkou a  

   teplotou vodiče, zmenšuje se   

   se zvětšujícím se obsahem  

   jeho průřezu a souvisí   

   s materiálem, ze kterého je  

   vodič vyroben 

 

- Ohmův zákon 

 

- odpor vodiče 

 

 

  

 - dodržuje pravidla bezpečné 

   práce při zacházení 

   s elektrickými zařízeními, 

   objasní nebezpečí vzniku 

   zkratu a popíše možnosti 

   ochrany před zkratem 

 

- pravidla bezpečné práce 

- zkrat 

- pojistka 

 

  

 - umí vypočítat příkon a práci 

  elektrického proudu podle 

  vzorců 

- příkon, práce el. proudu   
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- dokáže sestavit elektromagnet 

   a vysvětlit princip činnosti 

- chápe princip  

   elektromagnetické indukce a 

   umí vysvětlit výrobu 

   el. proudu 

- popíše funkci transformátoru a 

  jeho využití při přenosu el. 

  energie 

- dokáže popsat způsob výroby 

   a  přenosu el. energie  

 

- elektromagnet 

- elektromagnetická indukce 

- transformátor 

- výroba a přenos el. energie 

  

 - vysvětlí, jak se štěpí atomové  

   jádro, pojem řetězová reakce a 

   popíše, na jakém principu 

   funguje jaderný reaktor 

- porozumí jak je zajištěn  

   bezpečný provoz v jaderné  

   elektrárně 

- dokáže popsat nepříznivý vliv 

  radioaktivního a ultrafialového 

  záření na lidský organismus 

 

- radioaktivita 

- štěpení atomového jádra 

- řetězová reakce  

- jaderný reaktor 

 

 exkurze - JETE 
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   Předmět: Fyzika - 9. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

Žák:  - Opakování učiva 8. ročníku   

 - vysvětlí změnu vnitřní energie 

   tělesa při změně teploty 

  

- Vnitřní energie tělesa 

 

 

  

 - rozpozná v přírodě  a 

  v praktickém životě některé 

  formy tepelné výměny 

  (vedením, prouděním,   

  tepelným zářením) 

 

 

- Tepelná výměna 

 

 

  

 - dokáže určit množství tepla 

   přijatého a odevzdaného 

   tělesem, zná-li hmotnost, 

   měrnou tepelnou kapacitu a 

   změnu teploty tělesa (bez 

   změny skupenství) 

 

- Teplo přijaté a odevzdané  

   tělesem 

 

 

  

 - rozpozná jednotlivé skupenské  

  přeměny a bude schopen uvést  

  praktický příklad (tání, 

tuhnutí, 

  vypařování, var, kondenzace, 

  sublimace a desublimace) 

- určí skupenské teplo tání u 

   některých látek 

 

 

- Změny skupenství 
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 - umí vyjmenovat a vysvětlit 

   základní meteorologické 

   prvky  ovlivňující počasí 

- Meteorologie   

 - vysvětlí pojem motor, umí 

   rozdělit motory, chápe činnost  

   čtyřdobých zážehových a  

   vznětových motorů 

- Tepelné motory   

 - dokáže popsat a znázornit 

   kmitavý pohyb tělesa 

- umí vysvětlit pojem 

   periodický děj  a uvést 

   příklady z praxe 

- popíše vznik vlnění  a umí 

  vysvětlit vlastnosti vlnění 

- Kmitavý pohyb 

- Periodické děje 

- Vlnění 

  

 - určí, co je v jeho okolí 

   zdrojem zvuku, pozná, že k 

   šíření zvuku je nezbytnou 

   podmínkou látkové prostředí 

- chápe odraz zvuku jako odraz 

   zvukového vzruchu od 

   překážky a dovede objasnit 

   vznik ozvěny 

- využívá s porozuměním 

   poznatek, že rychlost zvuku 

   závisí na prostředí, kterým se 

   zvuk šíří 

 

 

- Akustika 

- Zvuk, zdroj zvuku 

- Šíření zvuku 

- Odraz zvuku 

 

 

  

 - zjistí, že výška tónu je tím 

   větší, čím větší je jeho 

   kmitočet 

- rozumí pojmu hlasitost zvuku 

- Tón, výška tónu 

- Kmitočet tónu 

- Hlasitost zvuku 
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  a má představu, jak hlasité 

jsou 

  různé zdroje zvuku v jeho 

  okolí 

- určí možnosti, jak omezit 

   nepříznivý vliv nadměrně 

   hlasitého zvuku na člověka 

 

 

 - popíše Sluneční soustavu a má 

  představu o pohybu 

  vesmírných těles (na základě 

  poznatků o gravitačních 

silách) 

- odliší planetu a hvězdu 

- popíše hlavní součásti 

  Sluneční soustavy (planety,  

  měsíce, planetky, komety) 

- má představu, jaké děje se 

  odehrávají na Slunci  

- objasní střídání dne a noci, 

   ročních období a vznik 

   jednotlivých měsíčních fází 

 

- Vesmír 

- Sluneční soustava 
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Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie - 2. stupeň 

 
a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

 

Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách 

týdně 

 

 

Vzdělávání a předmět chemie : 

 směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor 

 vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, 

chemických látek  a jejich reakcí s využíváním základních chemických pokusů 

 učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat 

chemické jevy 

 učí poznatky využívat k rozvíjení občanských postojů 

 učí získávat a upevňovat  dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce  

      s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými             

      látkami a přípravky 

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání 

 frontální výuka ve spojení s praktickými cvičeními 

 nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů 

 práce ve skupinách a samostatně s chemickými soupravami 

 promítané pokusy - video, DVD 

 

Rozdělení žáků do skupin, počet skupin a počet žáků ve skupině je limitován vybavením 

a množstvím potřebných chemických látek a pomůcek. Vždy je kladen důraz na dodržování 

zásad bezpečné práce a postupů v souladu s legislativou. 

 

Řád učebny chemie a laboratorní řád je nedílným vybavením učebny. Dodržování uvedených 

pravidel je pro každého žáka i vyučujícího závazné. 

 

Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a 

zčásti i s matematikou. ( např. zeměpis - surovinové zdroje chemického průmyslu, chemický 

průmysl u nás a ve světě; přírodopis - význam rostlin pro životní prostředí, zdraví, hnojiva, 

přípravky proti škůdcům, fotosyntéza a dýchání a pod.; fyzika - vlastnosti látek, stavba atomu 

a částic, energie, kovy, fyzikální veličiny a jejich jednotky; matematika - výpočty, převody 

jednotek. 

 

Předmětem prolínají průřezová témata, důraz je kladen na zodpovědnost každého jedince za 

své zdraví (osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana), na 

zodpovědnost a spoluodpovědnost za stav životního prostředí (environmentální výchova, 

myšlení v evropských a globálních souvislostech). 
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b) Výchovné a vzdělávací strategie  pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

 vedeme žáky k systematickému pozorování jako hlavní formě zjišťování chemických 

vlastností látek, jejich přeměn a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich 

popisu, k hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení 

 vedeme žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů  a značek 

 dáváme možnost žákům samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě 

pozorování a pokusů 

 

Kompetence k řešení problémů 

 předpokládáme problémové situace související s učivem chemie 

 dáváme žákům možnost volit různé způsoby řešení 

 dáváme možnost obhajovat svá rozhodnutí 

 vedeme žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení 

 vedeme žáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe k 

vysvětlování jejich chemické podstaty 

 vedeme žáky k formulování myšlenek v písemné i mluvené formě 

 

Kompetence komunikativní 

 vedeme žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek 

 podněcujeme žáky k argumentaci 

 zadáváme takové úkoly, při kterých mohou žáci  komunikovat 

 vedeme žáky k formulování myšlenek v písemné i mluvené formě 

 

Kompetence sociální a personální 

 zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

 podněcujeme žáky ke smysluplné diskusi 

 vytváříme situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných 

 navozujeme situace k posílení sebedůvěry žáků a pocitu odpovědnosti 

 

Kompetence občanské 

 společně se žáky respektujeme pravidla pro práci s chemickými látkami, řád      

učebny a laboratorní řád 

 vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování 

 předkládáme situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a 

environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí 

 vedeme žáky k zodpovědnému chování  v krizových situacích ( výchova k zásadám 

civilní obrany - přivolat pomoc a poskytnout první pomoc, umět reagovat na výstražné 

signály, znát vlastnosti běžně používaných látek, které mohou ublížit) 

 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení 

 vyžadujeme dodržování vymezených pravidel - povinnosti z hlediska ochrany svého 

zdraví i zdraví druhých a ochrany životního prostředí 

 zadáváme úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi 
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     Předmět: Chemie - 8. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

Žák:  pracuje bezpečně s 

vybranými dostupnými a 

běžně používanými látkami 

a hodnotí jejich rizikovost; 

posoudí nebezpečnost 

vybraných dostupných 

látek, se kterými zatím 

pracovat nesmí 

 objasní nejefektivnější 

jednání v modelových 

případech havárie s únikem 

nebezpečných látek 

 zásady bezpečné práce -   

ve  školní pracovně i v 

běžném životě  

 

 nebezpečné látky a 

přípravky - varovné 

značky a jejich význam 

 

 

 mimořádné události - 

havárie chem. provozů, 

úniky nebezpečných látek 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Př - ekologie 

 

  rozlišuje směsi a chemické 

látky 

 vypočítá složení roztoků, 

připraví roztok daného 

složení 

 vysvětlí základní faktory 

ovlivňující rozpouštění 

pevných látek 

 navrhne postupy a prakticky 

provede oddělování složek 

směsí o známém složení; 

 směsi - stejnorodé 

roztoky, různorodé 

 hmotnostní zlomek a 

koncentrace roztoku 

 

 vliv teploty a míchání na 

rychlost rozpouštění 

 

 oddělování složek směsí - 

usazování, filtrace, 

destilace, krystalizace, 

 

 

 M - procenta, trojčlenka 
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uvede příklady oddělování 

složek v praxi 

 rozliší různé druhy vod a 

uvede příklady jejich 

výskytu a použití 

 uvede příklady znečišťování 

vody a vzduchu v 

pracovním prostředí a 

domácnosti, navrhne 

nejvhodnější preventivní 

opatření a způsoby 

likvidace znečištění 

sublimace 

 

 

 

 voda - destilovaná, pitná, 

odpadní, výroba pitné 

vody, čistota vody 

 

 vzduch - složení, čistota 

ovzduší, ozonová vrstva 

 

 

 

 

 

exkurze -  

vodárna 

 

exkurze - 

čistírna     

odpadních vod 

  používá pojmy atom a 

molekula ve správných 

souvislostech 

 

 

 

 rozlišuje chemické prvky a 

chemické sloučeniny a 

pojmy užívá ve správných 

souvislostech 

 orientuje se v periodické 

soustavě chemických prvků, 

rozpozná vybrané kovy a 

nekovy a usuzuje na jejich 

možné vlastnosti 

 částicové složení látek - 

molekuly, atomy, atomové 

jádro, protony, neutrony, 

elektronový obal a jeho 

změny v chemických 

reakcích, elektrony 

 prvky- názvy, značky, 

vlastnosti a použití 

vybraných prvků, skupiny 

a periody v periodické 

soustavě, protonové číslo 

 chemické sloučeniny - 

chemická vazba, 

názvosloví jednoduchých 

anorganických sloučenin - 

      - halogenidy, oxidy 

 F - částicové složení 

látek 

 

  rozliší výchozí látky a 

produkty chem. reakcí, 

uvede příklady prakticky 

důležitých chem. reakcí, 

 chemické reakce - zákon 

zachování hmotnosti 

 chemické rovnice, látkové 

množství, molární 
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provede jejich klasifikaci a 

zhodnotí jejich využívání 

 přečte chem rovnice a s 

užitím zákona o zachování 

hmotnosti vypočítá 

hmotnost výchozí látky 

nebo produktu 

 aplikuje poznatky o 

faktorech ovlivňujících 

průběh chemických reakcí v 

praxi a při předcházení 

jejich nebezpečnému 

průběhu   

hmotnost 

 klasifikace chem. reakcí -  

      - slučování, neutralizace,      

      reakce exotermní a endo- 

      termní 

 faktory ovlivňující 

rychlost chem. reakcí - 

teplota, plošný obsah 

povrchu výchozích látek, 

katalýza 

  chemie a elektřina - 

výroba el. proudu chem. 

cestou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F - galvanický článek 
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     Předmět: Chemie - 9. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata 
exkurze 

  Opakování z 8. ročníku   

Žák:  dokáže rozlišit druhy směsí a 

jejich dělení, umí prakticky 

dělit stejnorodé i různorodé 

směsi 

 umí vypočítat koncentraci 

roztoku 

 zná jednotlivé druhy vod 

 ví, co je atmosféra a zná její 

složení 

 zná částicové složení látek -  

atomy, molekuly, prvky, 

sloučeniny 

 rozliší prvky na kovy, 

polokovy a nekovy, zná jejich 

zástupce a základní vlastnosti, 

zná periodický zákon, 

skupiny, periody, rozumí 

pojmu chemická vazba  

 zná zákon zachování 

hmotnosti, umí upravovat 

chem. rovnice, rozumí 

pojmům u různých druhů 

chem. reakcí a faktory 

ovlivňující chem. reakce 

 vyzná se v látkách kyselých a 

zásaditých, zná základní 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

F - 7 - částicové složení látek 

 

 

F - 8 - vodivost el. proudu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 266 

kyseliny a zásady, orientuje se 

ve stupnici pH, indikátory, 

dokáže se orientovat ve vzniku 

solí, zná základní zástupce 

 vysvětlí vznik kyselých dešťů, 

uvede jejich vliv na životní 

prostředí a uvede opatření, 

kterými jim lze předcházet 

 

 

 

 

 

 

 

Př - ekologie 

  9. ročník   

  rozliší oxidaci a redukci 

 rozumí redoxním reakcím při 

výrobě železa a oceli 

 rozumí pojmu koroze a ví jak 

se proti ní chránit 

redoxní reakce 

výroba železa a oceli 

 

koroze a ochrana proti ní 

  

  chápe výrobu el. proudu chem. 

cestou na základě redoxních 

reakcí 

chemie a elektřina - výroba el.  

proudu chem. cestou 

princip elektrolýzy 

F 8 - výroba elektřiny chem. cestou  

  rozliší nejjednodušší 

uhlovodíky, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a použití    

 

 zhodnotí užívání fosilních 

paliv a vyráběných paliv jako 

zdrojů energie a uvede 

příklady produktů 

průmyslového zpracování 

ropy 

 rozliší vybrané deriváty 

uhlovodíků, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a použití 

 orientuje se ve výchozích 

látkách a produktech 

uhlovodíky - příklady v praxi 

významných alkanů, uhlovodíků  

s vícenásobnými vazbami a 

aromatických uhlovodíků 

paliva - ropa, uhlí, zemní plyn, 

průmyslově vyráběná paliva 

deriváty uhlovodíků - příklady  

v praxi významných alkoholů a 

karboxylových kyselin 

přírodní látky - zdroje, vlastnosti 

a příklady funkcí bílkovin, tuků, 

sacharidů a vitamínů v lidském 

těle 

 

 

 

 

Z - těžba ropy, plynu a uhlí 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

exkurze -  

-pivovar, Hobby 
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fotosyntézy a  koncových 

produktů 

  zhodnotí využívání prvotních 

a druhotných surovin  

           z hlediska trvale       

udržitelného  rozvoje na Zemi 

 

 orientuje se  v přípravě a 

využívání různých látek v 

praxi a jejich vlivech na 

životní prostředí a zdraví 

člověka 

           

    

 aplikuje znalosti o principech 

hašení požárů na řešení 

modelových situací z praxe  

 

 

 

 

 

 

chemický průmysl v ČR -  

výrobky, rizika v souvislosti s 

životním prostředím, recyklace 

surovin, koroze 

průmyslová hnojiva 

tepelně zpracovávané materiály  
-cement, vápno, sádra, keramika 

plasty a syntetická vlákna -  

- vlastnosti, použití, likvidace 

detergenty a pesticidy, 

insekticidy 

léčiva a návykové látky 

hořlaviny - význam tříd 

nebezpečnosti 

 

Př - ekologie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exkurze - HZS 
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Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis  -  2. stupeň  
      

 

a) Obsahové, organizační a časové vymezení 

 

  

 Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v šestém a sedmém ročníku 

dvě hodiny týdně. 

 V osmém a devátém ročníku je do předmětu integrován předmět výchova ke zdraví. 

Časová dotace je také dvě hodiny týdně. 

 

Vzdělávání v předmětu směřujeme 

 - k podnícení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny 

 - k rozvíjení pozorovacích schopností žáků 

 - k osvojování metod pozorování a vyvozování závěru z poznaného      

 - k vnímání přírody jako celku jehož součásti jsou navzájem 

   propojeny 

- k uvědomění si člověka schopného svými vědomostmi a schopnostmi výrazně   

přírodu měnit 

 - k poznání sebe samého jako živého organizmu 

 - k poznání stavby živých organizmů 

 - k poznání stavby a složení planety Země 

 - k poznání vztahů mezi živou a neživou přírodou 

 - k poznání složení a proměn zemské kůry 

 

Formy a metody práce 

 - frontální práce s demonstračními pomůckami 

 - skupinová práce(využití multiplikátů, přírodnin a odborné    

 - literatury 

 - praktické práce - pozorování a pokusy 

 - vycházky do přírody 

 - samostatné práce, referáty 

 - využití výukových programů NP a CHKO Šumava 

 

Řád odborné učebny je součástí vybavení učebny. Pro všechny zúčastněné je závazný. 

Předmět přírodopis prolíná především s předměty vzdělávací oblasti ,,Člověk a příroda". 

V předmětu  se realizuje i průřezové téma ,,Environmentální výchova" v tematických celcích  

ekosystémy,  základní podmínky života,  lidské aktivity a problémy životního prostředí,  

vztah člověka k prostředí.  
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b) výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí 

 

 

Kompetence k učení 

 vedeme žáky k práci s učebnicí a odbornou literaturou 

 učíme je vyhledávat, třídit a propojovat informace 

 vedeme je k pochopení a používání odborných termínů 

 

Kompetence k řešení problémů 

 vedeme žáky k vyhodnocování získaných dat 

 vedeme je k vyhledávání informací vhodných k řešení problému a nalezení shodných, 

podobných a odlišných znaků 

 

Kompetence komunikativní 

 vedeme žáky k samostatnému formulování svých myšlenek 

 vedeme je k používání odborných názvů v písemném i slovním projevu 

 vedeme žáky k porozumění odborným textům a využití této schopnosti 

 

Kompetence sociální a personální 

 vedeme žáky ke spolupráci ve skupině 

 navozujeme situace vedoucí k posílení samostatnosti a sebedůvěry 

 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování, řádu odborné učebny, 

respektování požadavku udržování čistoty a pořádku na pracovišti 

 vytváříme pocit zodpovědnosti v souvislosti: 

a) s péčí a ochranou zdraví svého a svých blízkých 

b) s ochranou životního prostředí 

 vytváříme vědomí povinnosti poskytnout 1. pomoc poraněným a nemocným 

 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky k osvojování si pravidel bezpečné práce při praktických činnostech 
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    Předmět: Přírodopis - 6. ročník 

 

      Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

Žák: 

rozliší základní projevy a 

podmínky života, orientuje se v 

daném přehledu vývoje 

organizmů 

 

 

 

 

výživa buňky 

rozmnožování buňky 

 

projekt ,,Den Země 

EV lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

EV základní podmínky života 

 

kap. 15,16 

popíše základní rozdíly mezi 

buňkou rostlin, živočichů a 

bakterií 

objasní funkci základních 

organel 

buňka - základní stavební jednotka 

rostlinná a živočišná 

bakterie 

uvnitř buňky 

 

laboratorní práce kap.12, 14, 17 

třídí organizmy a zařadí vybrané 

organizmy do říší a nižších 

taxonomických jednotek 

rozdělení organizmů do říší 

houba, nižší rostliny, výtrusné 

rostliny a bezobratlí: rozdělení do 

nižších taxonomických jednotek a 

následné zařazení vybraných 

organizmů 

 

  

vysvětlí podstatu pohlavního a 

nepohlavního rozmnožování 

 

 

uvede na příkladech z běžného 

života význam bakterií 

 

 

 

 

rozmnožování 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

kap. 16 

 

 

 

kap. 17 

viry probrat v 

8.tř. 
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rozpozná naše nejznámější 

houby s plodnicemi a porovná 

je podle charakteristických 

znaků 

 

 

houby s plodnicemi  kap. 19 

vysvětlí různé způsoby výživy 

hub a jejich význam v 

ekosystémech a místo v 

potravním řetězci 

jednobuněčné a mnohobuněčné 

houby: způsoby výživy 

           základní charakteristika 

           pozitivní a negativní vliv  

           na člověka   

 

 

EV ekosystémy kap. 19 

objasní funkci dvou organizmů 

ve stélce lišejníků 

 

 

lišejníky - stavba, symbióza, výskyt 

a význam 

 kap. 20 

rozlišuje základní systematické 

skupiny nižších rostlin a 

výtrusných rostlin 

 

 

 

poznávání a zařazování  zástupců 

běžných druhů řas, mechorostů 

a kapraďorostů 

 

 

  

vysvětlí princip základních 

rostlinných, fyziologických 

procesů(jejich využití při 

pěstování rostlin 

 

 

fyziologie rostlin - základní 

principy fotosyntézy, dýchání a 

rozmnožování 

 kap.3, 4, 16 

porovná základní vnitřní a 

vnější stavbu těla prvoků a 

bezobratlých a vysvětlí funkci 

orgánů a orgánových soustav 

bezobratlí a prvoci 

-organismy jednobuněčné a 

mnohobuněčné 

-stavba a funkce jednotlivých částí 

těla 
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-orgány a orgánové soustavy 

-vnější a vnitřní stavba těla 

jednotlivých skupin bezobratlých 

 

 

rozlišuje a porovnává jednotlivé 

skupiny bezobratlých,  určuje 

vybrané živočišné druhy a 

zařazuje je do  taxonomických 

skupin 

systém prvoků a bezobratlých 

významní zástupci jednotlivých 

skupin 

zařazování prvoků a bezobratlých  

podle charakteristických znaků do 

skupin 

 

  

odvodí na základě pozorování 

základní projevy chování 

živočichů v přírodě, na 

příkladech objasní jejich způsob 

života a přizpůsobení danému 

prostředí 

etologie bezobratlých 

 

 

 

 

 

 

 

  

zhodnotí význam bezobratlých 

v přírodě i pro člověka a 

uplatňuje zásady bezpečného 

chování ve styku se živočichy 
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     Předmět: Přírodopis - 7. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

Žák: 

-vysvětlí význam a zásady 

třídění organismů 

-zná jednotlivé taxonomické 

jednotky 

 

Třídění organismů 

 

Den Země - na měsíc duben 

- zopakovat 

třídění 

bezobratlých ze 

6. roč. 

-na konci 7.roč. 

umí vybrané 

organismy 

rozlišit  dle 

diakritických 

znaků a zařadit 

je do tax. skupin 

-porovná vnitřní a vnější stavbu 

strunatců za použití osvojené 

odborné terminologie a vysvětlí 

funkci jednotlivých orgánů 

-rozlišuje a porovná jednotlivé 

skupiny strunatců, určuje 

vybrané strunatce 

-odvodí na základě pozorování 

základní projevy chování 

strunatců v přírodě, na 

příkladech objasní jejich způsob 

života 

-dokáže rozdělit zástupce do 

jednotlivých tříd a chápe 

vývojové zdokonalování 

-zná význam strunatců i pro 

člověka, jejich postavení v 

ekosystému, uplatňuje zásady 

bezpečného chování ve styku se 

Strunatci 

Podkmen: obratlovci 

Třídy:-kruhoústí 

          -paryby 

 

 

 

 

 

 

 

 

        -ryby 

 

 

 

 

 

  - obojživelníci 

 

Pěstitelské  práce a chovatelství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D - rybníkářství v Čechách 

EV -lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

 

 

 

 

rozšíření 

strunatců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP - pozorování 

šupiny z ryby 

pod lupou i 

mikroskopem 
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strunatci 

vysvětlí přizpůsobení strunatců 

danému prostředí 

-pozná vybrané zástupce ryb 

- rozlišuje nejznámější mořské a 

sladkovodní ryby 

-rozumí postavení ryb v 

potravním řetězci, význam ryb v 

potravě člověka 

-pozná vybrané zástupce 

obojživelníků 

-vysvětlí přizpůsobení 

obojživelníků vodnímu 

prostředí 

-pozná vybrané zástupce plazů 

-seznámí se s exotickými druhy 

plazů a možností jejich chovu v  

teráriích 

-zná význam plazů v potravním 

řetězci 

-chápe vývojové zdokonalení 

stavby ptáků, jejich 

přizpůsobení k letu 

-pozná  vybrané zástupce a 

dokáže je podle znaků rozdělit 

do nejznámějších řádů /pěvci, 

dravci, hrabaví, atd./-

přizpůsobení prostředí 

-zná zástupce tažných a 

přezimujících ptáků 

-popíše stavbu těla savců a 

základní charakteristiku 

-podle charakteristických znaků 

rozlišuje základní řády savců a 

 

 

 

 

  - plazi 

 

 

 

 

 

  - ptáci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - savci 

 

 

 

 

 

 

 

EV - ekosystémy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z - rozšíření vačnatců v Austrálii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP - pozorování 

ptačího pera pod 

lupou i 

mikroskopem 

 

 

rozšíření 

živočichů 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozšíření 

živočichů 
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správně roztřídí vybrané 

zástupce 

-vysvětlí přizpůsobení savců 

prostředí a způsobu života 

/např. kytovci, netopýři, krtek, 

apod./ 

-pozná vybrané zástupce 

-zná význam těchto živočichů v 

přírodě i pro člověka, jejich 

postavení v ekosystému  

- odvodí na základě pozorování 

uspořádání rostlinného těla od 

buňky přes pletiva až k 

jednotlivým orgánům 

-porovná vnější a vnitřní stavbu 

jednotlivých orgánů 

-vysvětlí funkce jednotlivých 

částí rostlinného těla /kořen, 

stonek, list, květ, plod/ 

-pochopí význam 

charakteristických znaků pro 

určování rostlin 

- podle charakteristických znaků 

rozlišuje hlavní zástupce 

nahosemenných rostlin pomocí 

klíčů a atlasů 

-zná význam lesa a způsoby 

jeho ochrany 

-vysvětlí rozdíl mezi 

nahosemennou a 

krytosemennou rostlinou a 

uvede konkrétní příklady 

-rozliší podle morfologických 

znaků základní čeledi rostlin 

Botanika 

Stavba rostlinného těla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahosemenné rostliny 

 

 

 

Ekosystém les 

 

Krytosemenné rostliny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EV ekosystémy 
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-zná významné zástupce 

jednotlivých čeledí a dokáže je 

roztřídit 

- odvodí na základě pozorování 

přírody závislost a přizpůsobení 

některých rostlin podmínkám 

prostředí 

- vysvětlí význam lučních 

porostů 

- zná příklady a využití 

kulturních plodin 

- pracuje s atlasy a 

zjednodušenými klíči rostlin 

 

 

 

 

 

 

 

Ekosystém louka 

 

 

 

 

 

 

EV - umělé ekosystémy, zásahy 

člověka 

 

 

 

 Základy ekologie   

-uvede příklady výskytu 

organismů v určitém prostředí a 

vztahy mezi nimi 

-rozlišuje a uvede příklady 

systémů organismů - populace, 

společenstvo, ekosystémy a 

objasní na základě příkladu 

základní princip existence 

živých a neživých složek 

ekosystému 

-vysvětlí podstatu jednoduchých 

potravních řetězců v různých 

ekosystémech a zhodnotí jejich 

význam 

 

 

  LP - ekosystém 
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     Předmět: Přírodopis - 8. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

Žák: 

-určí polohu a objasní stavbu 

a funkci orgánů a orgán. soustav 

lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 

 

vývoj člověka 

buňky, tkáně, orgány 

soustava opěrná, svalová, trávicí, 

dýchací, oběhová, vylučovací, kožní, 

nervová, smyslová, pohlavní 

žlázy s vnitřní sekrecí 

 

Den Země 

první pomoc-beseda 

laboratorní práce 

 

objasní vznik a vývin nového jedince 

od početí až do stáří 

vývoj jedince 

 

EV-vztah člověka k prostředí  

rozlišuje příčiny, případně příznaky 

běžných nemocí a uplatňuje zásady 

jejich prevence a léčby, objasní 

význam zdravého způsobu života 

 Ochrana před přenosnými chorobami 

– základní cesty přenosu nákaz a jejich 

prevence, nákazy respirační, přenosné 

potravou, získané v přírodě, přenosné 

krví a sexuálním kontaktem, přenosné 

bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty, 

ochrana před chronickými 

nepřenosnými chorobami, prevence 

kardiovaskulárních a metabolických 

onemocnění, léčebná péče, epidemie 

  

aplikuje  první pomoc při poranění a 

jiném poškození těla 

Odpovědné chování v situacích úrazu 

a život ohrožujících stavů, základy 

první pomoci 

  

uvede příklady dědičnosti v 

praktickém životě a příklady vlivu 

prostředí na utváření organismů 

genetika   

vysvětlí podstatu pohlavního a 

nepohlavního rozmnožování a jeho 

význam z hlediska dědičnosti 

zdraví reprodukční soustavy, sexualita 

jako součást formování osobnosti, 

zdrženlivost, promiskuita, problémy 

těhotenství a rodičovství 

  

vysvětlí na příkladech přímé vztahy ve dvojici   
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souvislosti mezi tělesným, duševním 

a sociálním zdravím, vysvětlí vztah 

mezi uspokojováním základních 

lidských potřeb a hodnotou zdraví 

tělesná a duševní hygiena 

denní režim, vyváženost pracovních a 

odpočinkových aktivit, pohybový 

režim 

pozitivní a negativní dopad prostředí a 

životního stylu na zdraví člověka 

posoudí různé způsoby chování lidí 

vzhledem k vlastnímu  zdraví a 

zdraví druhých, vyvozuje z nich 

osobní odpovědnost ve prospěch 

aktivní podpory zdraví 

 

 

  

usiluje v rámci svých možností a 

zkušeností o aktivní podporu zdraví 

podpora zdravého životního stylu, 

programy podpory zdraví 

  

dává do souvislostí složení stravy a 

způsob stravování s rozvojem 

civilizačních nemocí a v rámci svých 

možností uplatňuje zdravé stravovací 

návyky 

poruchy příjmu potravy-mentální 

anorexie, bulimie 

výživa a civilizační nemoci 

zásady zdravé výživy, pitný režim 

  

respektuje změny v období 

dospívání, vhodně na ně reaguje, 

kultivovaně se chová k opačnému 

pohlaví 

nevhodné chování v oblasti sexuality;;   

 uplatňuje adekvátní způsoby 

chování a ochrany v modelových 

situacích ohrožení, nebezpečí i 

mimořádných událostí 

 

 

 

 

mimořádné situace 

tísňová volání 

improvizovaná ochrana 
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 Předmět: Přírodopis - 9. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

Žák: 

-objasní vliv jednotlivých sfér 

  Země na vznik a trvání života 

 

Vznik a stavba Země 

 

EV ,,Den Země" 

 

-rozpozná podle charakteristických 

vlastností vybrané  

  nerosty 

Nerosty a horniny, vznik nerostů, 

principy krystalografie, fyzikální 

a chemické vlastnosti nerostů 

 LP vlastnosti 

nerostů 

-rozpozná podle charakteristických 

vlastností vybrané  

  horniny - způsob vzniku a  

  char. vlastnosti, význam a po- 

  užití důležitých hornin žula, 

  vápenec, břidlice) 

Vyvřelé, usazené a přeměněné 

horniny, způsob vzniku - 

petrologie 

  

-rozlišuje důsledky vnitřních a   

  a vnějších geol. dějů včetně 

  oběhu vody a hornin 

Vnitřní geologické děje- 

tektonika, sopečná činnost 

Vnější geologické děje- 

zvětrávání a jeho druhy, eroze 

  

-porovná význam půdotvorných 

činitelů pro vznik půdy, 

  rozlišuje hlavní půdní typy 

  a půdní druhy v naší přírodě 

Pedologie   

-posuzuje význam vlivu počasí 

  a podnebí na rozvoj různých 

ekosystémů a charakterizuje 

mimořádné události způsobené 

výkyvy počasí a dalšími přírodními 

jevy, jejích doprovodné jevy a 

možné dopady i ochranu před nimi  

  

Podnebí a počasí ve vztahu 

k životu – význam vody a teploty 

prostředí pro život, ochrana a 

využití přírodních zdrojů, význam 

jednotlivých vrstev ovzduší pro 

život, vlivy znečištěného ovzduší 

a klimatických změn na živé 

organismy a na člověka, 

mimořádné události způsobené 

přírodními vlivy – příčiny vzniku 
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mimořádných událostí, přírodní 

světové katastrofy, nejčastější 

mimořádné přírodní události a ČR 

/povodně, větrné bouře, sněhové 

kalamity, laviny, náledí/ a ochrana 

před nimi, vlivy vnějšího a 

vnitřního prostředí na zdraví – 

kvalita ovzduší a vody, hluk, 

osvětlení, teplota 

-Rozlišuje jednotlivá geologická 

  období podle charakteristických 

znaků 

Éry vývoje Země   

-fylogenetický vývoj člověka Předchůdci člověka   

 -uvede příklady vlivů člověka 

  na prostředí 

Výchova ke zdraví 

Člověk a životní prostředí EV lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

Respektuje význam sexuality v 

souvislosti se zdravím, 

  etikou,  morálkou a pozitivními 

životními 

  cíli , chápe význam zdrženlivosti 

v dospívání a odpovědného 

sexuálního chování 

   

Sexuální výchova EV -vztah člověka k prostředí  

-zná základní informace o  

  sexualitě 

Význam sexuální výchovy   

-respektuje změny v období 

dospívání, vhodně na ně reaguje, 

kultivovaně se chová k opačnému 

pohlaví 

Fakta o sexualitě   

-osvojí si pojmy z oblasti 

  sexuality 

Slovníček pojmů   

-zná a respektuje základní 

  pravidla hygieny pro každý 

Intimní hygiena  pro každý den, 

při menstruaci, hygiena 
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  den, při menstruaci pohlavního styku 

-zná a respektuje základní pravidla 

hygieny pohlavního sty- 

  ku 

-uvede argument pro odložení  

  pohlavního života do doby 

  plné zralosti a vysvětlí proč 

  organizmus dospívající dívky 

  není zralý pro těhotenství a 

  porod 

Předčasná sexuální zkušenost a 

její rizika 

  

-orientuje se  v rozdílech 

sexuálního chování jednotlivců-  

  homosexuální, bisexuální... 

Sexuální orientace 

Potřeba lásky a citu u tělesně a 

smyslově postižených 

  

-vysvětlí početí a vývoj plodu, 

  orientuje se v průběhu porodu 

 

 

Početí, těhotenství, porod   
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Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis - 2. stupeň 
 

Obsahové vymezení: 

 

 Zeměpis obohacuje v návaznosti na prvouku a vlastivědu celkový vzdělanostní rozhled žáků 

uvedením do hlavních přírodních , hospodářských a sociálních podmínek a faktorů života lidí 

v blízkém území místní krajiny, oblasti, na území ČR, v Evropě a dalších světadílech. Umožňuje 

žákům orientovat se v současném světě a v problémech lidstva, uvědomovat si civilizační rizika a 

perspektivy budoucnosti lidstva i vlastní spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi. 

 V předmětu žáci dosahují části očekávaných výstupů vymezených v Rámcovém 

vzdělávacím programu základního vzdělávání ve vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“. Předmět 

slouží žákům k nabývání klíčových kompetencí vymezených RVP a to prostřednictvím geograficky 

tematizovaného vyučovacího procesu. Kromě toho sleduje i nabývání kompetencí specificky 

geografických, které nelze pod souhrnné klíčové kompetence RVP zahrnout.  

 Předmět vykazuje významný integrační potenciál. Vedle zcela specifického vzdělávacího 

obsahu vycházejícího z řady přírodních a sociálních věd, vzájemně propojuje znalosti a dovednosti 

nabývané v jiných předmětech a integruje je v dimenzi prostoru povrchu Země. Proto významným 

způsobem přispívá k dosažení řady kompetencí žáka vymezených v průřezových tématech RVP.  

 Do předmětu jsou zařazena průřezová témata Environmentální výchova a Výchova k 

myšlení v evropských (EV) a globálních souvislostech (VEGS). 

 Předmět pokládá za svůj úkol totiž i „zasvětit“ žáka do geografického pohledu na svět, dát 

mu možnost objevovat nové, sledovat zajímavé a ukázat cenu zkušenosti, která běžně nepatří do 

jeho světa.  

 

Časové a organizační vymezení: 

 

 Předmět Zeměpis je od 6. do 8. třídy u standardních tříd vyučován s časovou dotací 2 

hodiny týdně, v 9.ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Časová dotace je posílena o 1 

disponibilní hodinu. 
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Výchovné a vzdělávací strategie: 

Předmět slouží žákům k dosažení klíčových kompetencí RVP. 

 Užití zvolených metod a forem vyučování s použitím vhodně volených vyučovacích 

prostředků pomáhá žákovi k dosažení očekávaných klíčových kompetencí, zařazené učivo 

je tematickým rámcem. Takto dosahované cíle mají především charakter výchovný a 

výchovně-vzdělávací. 

 

 K dosažení klíčové kompetence napomáhá především naplňování cílů (resp. očekávaných 

výstupů) vzdělávacích oborů RVP do předmětu zahrnutých. Volené metody, formy a 

prostředky vyučování (jakož i následná evaluace) mají funkci podpůrnou. 

 K realizaci výchovných a vzdělávacích strategií je na škole k dispozici sbírka map a atlasů a 

školní knihovna. Konkrétní volba výchovně-vzdělávací strategie je věcí učitele, který je za svou 

výuku odpovědný. V předmětu geografie se však většinou používají tyto metody, formy a 

prostředky výuky (uvedené ve vztahu ke klíčovým kompetencím RVPZV):  

 

Kompetence k učení 

 Žák si vyvíjí dovednosti k osvojování poznatků předávaných učitelem. Učitel používá v 

hromadném frontálním vyučování výklad. Ten doprovází metodami názorně 

demonstračními. 

 Dále se kompetence k učení dosahuje zadáváním samostatného zpracování geografických 

témat a jejich samostatná prezentace formou referátů. K jejich zpracování se žák učí 

využívat informačních zdrojů (literatura, turistické průvodce, populárně vědecké 

geografické časopisy, www stránky, kartografické zdroje na papírových i elektronických 

médiích, fotografie). Učitel volí témata ke studiu tak, aby vzbudil pocit osobní 

angažovanosti v problematice a praktických důsledků v našem životním prostředí. Tím 

vzbuzuje v žákovi i vnitřní motivaci. 

Kompetence k řešení problémů 

 Předchozí kompetence k učení posilují využívání konvergentního způsobu myšlení, proto 

jsou žákům zadávány i takové úkoly, ve kterých je třeba nalézat originální způsoby řešení a 

myslet divergentně. Za tímto účelem jsou zařazovány do výuky skupinové práce. (Vítaná je 

i participace geografie na větších školních projektech.). Srovnáváním geografických jevů a 

jejich analýzou se žák stává otevřený skutečnosti, že přírodní a společenské jevy mohou být 

uspořádány i jinak, než jak zažívá ve své každodenní realitě.  

Kompetence komunikativní 

 Ve všech formách výuky žák používá geografické terminologie i pojmů z jiných vědních 

oborů. Při argumentaci pracuje s pojmy, které definuje. Těchto kompetencí nabývá 

poslechem výkladu učitele a v komunikaci se spolužáky ve skupinové výuce.  
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Kompetence sociální, personální a občanské 

 Učitel vytváří ve vyučování atmosféru společného zájmu na stavu životního prostředí na 

Zemi a vytváří v žácích vědomí, že globální dimenze povrchu Země nás všechny dostává 

„na palubu jedné lodi“. Proto preferuje přístupy kooperační před kompetitivními. I podporu 

individuálního rozvoje jedince zaměřuje k obecnému prospěchu.. V těchto souvislostech 

nazírá i podporu účasti v zeměpisných soutěžích. Geografické poznatky žákům podává též 

jako prostředek k porozumění politickému a ekonomickému dění, k lepšímu zapojení do 

místní, regionální i celostátní politiky a občanského sektoru. Za tímto účelem zařazuje učitel 

didaktické hry.  

Kompetence pracovní 

 Učitel vede žáka k samostatnému využívání geografických informací a k jejich aplikaci v 

orientaci na trhu práce i volného času. 

 Důležitou výchovně vzdělávací strategii je i rozvoj kázně a sebekázně žáka jako nezbytného 

předpokladu naplnění cílů tímto dokumentem vytčených. K těm je místy třeba dobrat se i ne vždy 

zábavnou prací.  

 Předmět geografie je nabídkou možnosti seznámit se s poznatky a metodami věd o Zemi. 

Žák sezná, že mu umožňují hlouběji participovat na běhu života a že mu odkrývají širší a 

plastičtější pohled na svět, ve kterém působí coby svobodnou vůlí obdařená bytost. 
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Předmět: Zeměpis - 6. ročník 
 

Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, 

projekty, exkurze 

Poznámky 

žák: 

- Zhodnotí postavení Země ve 

vesmíru a srovnává podstatné 

vlastnosti Země s ostatními 

tělesy sluneční soustavy 

- postavení Země ve vesmíru 

 

  

- Prokáže na konkrétních 

příkladech tvar planety Země, 

zhodnotí důsledky pohybů 

Země na život lidí a 

organismů 

- tvar a pohyby planety Země 

¨-střídání dne a noci, střídání 

ročních období, světový čas, 

časová pásma, datová hranice, 

smluvený čas 

 

Průřezová témata – EV- základní 

podmínky života na Zemi 

 

  

 

- Používá s porozuměním 

základní geografickou , 

topografickou a 

kartografickou terminologii 

- Přiměřeně hodnotí 

geografické objekty, jevy a 

procesy v krajinné sféře,  

jejich určité pravidelnosti, 

zákonitosti a odlišnosti, jejich 

vzájemnou souvislost a 

podmíněnost, rozeznává 

hranice mezi podstatnými 

prostorovými složkami 

v krajině 

- Vytváří a využívá osobní 

myšlenková schémata a 

myšlenkové mapy pro 

orientaci v konkrétních 

regionech, pro prostorové 

 glóbus, měřítko glóbu 

 zeměpisná síť, poledníky 

a rovnoběžky, zeměpisné 

souřadnice, určování 

zeměpisné polohy 

v zeměpisné síti 

 měřítko a obsah plánů a 

map, orientace  plánů a 

map vzhledem ke 

světovým stranám 

 

 

 

 

 

 

EV – základní podmínky života 

na Zemi 
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vnímání a hodnocení míst, 

objektů jevů a procesů v nich,  

pro vytváří postojů 

k okolnímu světu 

- Rozlišuje a porovnává 

složky a prvky přírodní sféry, 

jejich vzájemnou souvislost a 

podmíněnost, rozeznává a 

pojmenuje a klasifikuje tvary 

zemského povrchu  

- Porovnává působení 

vnitřních a vnějších procesů 

v přírodní sféře a jejich vliv na 

přírodu a na lidskou 

společnost 

 

-přírodní sféra, společenská a 

hospodářská sféra, složky a 

prvky přírodní sféry 

- krajinná sféra Země a její 

složky: litosféra, atmosféra, 

hydrosféra, pedosféra, 

biosféra 

 - pevninské a oceánské tvary 

zemského povrchu 

- význam jednotlivých 

přírodních složek na Zemi 

 . 

-     porovnává různé krajiny jako 

součást pevninské části 

krajinné sféry, rozlišuje na 

konkrétních příkladech 

specifické znaky a funkce 

krajin 

-     uvádí konkrétní příklady 

přírodních a kulturních 

krajinných složek a prvků, 

prostorové rozmístění 

hlavních ekosystémů 

-     uvádí na vybraných 

příkladech závažné důsledky 

a rizika přírodních a 

společenských vlivů na 

životní prostředí 

 

 

  přírodní a společenské 

prostředí, typy krajin 

 trvale udržitelný život a 

rozvoj, principy a zásady 

ochrany přírody a životního 

prostředí, chráněná území 

přírody, globální ekologické 

a environmentální problémy 

lidstva 
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- Lokalizuje na mapách 

světadíly a oceány dle 

zvolených kritérií 

 geografická poloha, 

rozloha, členitost a přírodní 

poměry oceánů a světadílů 

 

 

EV – klimatické změny, 

ekosystémy, význam vody, 

kvalita ovzduší, podmínky pro 

život 
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Předmět: Zeměpis - 7. ročník 
 

 

Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy 

průřezová témata 

projekty, exkurze 

 Poznámky 

žák: 

- rozlišuje zásadní přírodní a 

společenské atributy jako 

kritéria pro vymezení, 

ohraničení a lokalizaci 

regionů světa 

 Světadíly – Afrika, 

Amerika, Antarktida, Austrálie, 

Asie 

 Oceány- Atlantský, 

Tichý, Indický, Severní ledový 

 Makroregiony světa 

- přírodní oblasti, podnebné 

pásy, sídelní oblasti, jazyky, 

náboženství 

 

 

 

problémové úkoly: Proč lidé 

dobývají polární oblasti? 

Proč je přísně chrání? Čím 

mohou být ohroženy? Kdo se 

může dostat do polárních 

oblastí? 

Životopisy slavných 

polárních badatelů 

 

Lokalizuje na mapách světadíly, 

oceány a makroregiony světa 

pode zvolených kritérií, 

srovnává jejich postavení, 

rozvojové jádra a periferní 

zóny 

 Světadíly, oceány, 

makroregiony 

 

EV – využívání přírodních zdrojů 

– vyčerpatelnost, životní 

podmínky pro osídlení, možnost 

ohrožení podmínek pro život 

 

 

- žáci sami shromažďují 

obrazovou dokumentaci 

k jednotlivých světadílům, 

tvorba koláží 

- efektivní jsou stolní hry – 

domino, pexeso, kvarteto – lze 

zhotovit při výtvarné výchově 

- vzdělávací pořady, 

cestopisy 

 

porovnává a přiměřeně hodnotí 

polohu, rozlohu, přírodní, 

kulturní, společenské, 

politické a hospodářské 

poměry, zvláštnosti, 

podobnosti, potenciál a bariéry 
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jednotlivých světadílů, oceánů, 

vybraných makroregionů světa 

a vybraných států 

  

- porovnává a přiměřeně 

hodnotí polohu, rozlohu, 

přírodní, kulturní, 

společenské, politické a 

hospodářské poměry, 

zvláštnosti, podobnosti, 

potenciál a bariéry 

jednotlivých světadílů, 

oceánů, vybraných 

makroregionů světa a 

vybraných států 

Světadíly, oceány, makroregiony   

Zvažuje, jaké změny ve 

vybraných regionech světa 

nastaly, nastávají, mohou 

nastat a co je příčinou 

zásadních změn v nich 

  Světadíly, oceány, 

makroregiony 

EV – stav životního prostředí, 

další vývoj, ochrana, možnost 

změny 

MKV- etnický původ 

- cestopisy 

Posoudí na přiměřené úrovni 

prostorovou organizaci, její 

rozložení, strikturu, růst, pohyby 

a dynamiku růstu a pohybů, 

zhodnotí na vybraných 

příkladech mozaiku 

multikulturního světa 

 

Obyvatelstvo – základní 

kvantitativní, kvalitativní 

geografické, demografické 

hospodářské a kulturní 

charakteristiky 

  

Posoudí, jak přírodní podmínky 

souvisí s funkcí lidského sídla, 

pojmenuje obecné základní 

geografické znaky sídel 

 

Zhodnotí přiměřeně strukturu, 

Globalizační společenské, 

politické a hospodářské procesy 
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složky a funkce světového 

hospodářství, lokalizuje na 

mapách hlavní světové 

surovinové a energetické zdroje 

 

Porovnává předpoklady a hlavní 

faktory pro územní rozmístění 

hospodářských aktivit 

 

Porovnává státy světa a zájmové 

integrace států světa na základě 

podobných a odlišných znaků 

 

Lokalizuje na mapách 

jednotlivých světadílů hlavní 

aktuální geopolitické změny a 

politické problémy v konkrétních 

světových regionech 

 

 

 

 

 

Světové hospodářství- 

sektorová a odvětvová 

struktura, územní dělba práce, 

ukazatelé hospodářského 

rozvoje a životní úrovně 

 

 

 

Regionální společenské, 

politické a hospodářské útvary- 

části států, správní oblasti, 

kraje, města, aglomerace, hlavní 

a periferní hospodářské oblasti 

světa 
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Předmět: Zeměpis - 8. ročník 
 

Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, 

projekty, exkurze 

 Poznámky 

žák: 

- rozlišuje zásadní přírodní a 

společenské atributy jako 

kritéria pro vymezení, 

ohraničení Evropy 

-  

 

 

 

- lokalizuje na mapě 

Evropu, srovnává její  

postavení, rozvojová jádra 

a periferní zóny 

 

- posoudí prostorovou    

organizaci světové 

populace, její rozložení, 

strukturu, růst, pohyby a 

dynamiku růstu 

- zhodnotí přiměřeně  

- strukturu, složky a funkce 

evropského hospodářství, 

lokalizuje hlavní 

surovinové a energetické 

zdroje 

 

- porovnává předpoklady a 

hlavní faktory pro územní 

rozmístění hospodářských 

- hranice Evropy, 

socioekonomické poměry 

(přírodní oblasti, 

podnebné oblasti, sídelní 

oblasti, jazykové oblasti, 

náboženské oblasti, 

kulturní oblasti) 

 

- Modelové regiony Evropy 

 

 

 

 

- obyvatelstvo Evropy 

 

 

 

 

 

       -     Evropské hospodářství 

 

 

 

 

 

 

     -      regiony Evropy 

EV – stav přírody, ochrana, 

předpoklad vývoje 

VEGS – Jsme Evropané 
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aktivit 

 

- porovnává státy Evropy a 

zájmové integrace států 

Evropy na základě 

podobných odlišných 

znaků  

 

 

 

 

 

   -vymezí a lokalizuje místní 

region dle bydliště nebo 

školy 

  

- místní region, vymezení , vztahy 

k okolním regionům, specifika, 

přeshraniční spolupráce se 

sousedními státy v euroregionech 

VEGS – vztahy k EU a postavení 

ČR v rámci EU 

MKV – kultura a tradice, etnický 

původ 

 

 

 

-   hodnotí a porovnává na 

přiměřené úrovni přírodní, 

hospodářské a kulturní 

poměry místního regionu, 

možnosti dalšího rozvoje, 

přiměřeně analyzuje vazby 

místního regionu k vyšším 

územním celkům   

 

-    hodnotí a porovnává na 

přiměřené úrovni polohu, 

přírodní poměry, přírodní 

zdroje, lidský a hospodářský 

potenciál  ČR v evropském a 

světovém kontextu 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- ČR – zeměpisná poloha,  

- rozloha, členitost, přírodní 

poměry, zdroje, obyvatelstvo, 

základní  charakteristiky 

geografické, demografické a 

hospodářské, sídelní poměry, 

rozmístění hospodářských 

aktivit, sektorová a odvětvová 

struktura hospodářství, 

hospodářské a politické 

EV – vliv hospodářství na životní 

prostředí - těžba, průmyslové 

závody, doprava, cestování, 

ekosystémy 

 

 

 

 



 

293 

 

postavení ČR v Evropě a ve 

světě, zapojení do 

mezinárodní dělby práce a 

obchodu 
  

- lokalizuje na mapách 

jednotlivé regiony 

a administrativní celky  

v České republice 

-    uvádí příklady účasti a 

působnosti ČR ve světových 

mezinárodních a nadnárodních 

institucích, organizacích a 

integracích států 

 

- porovnává různé krajiny jako 

součást pevninské části krajinné 

sféry, rozlišuje na konkrétních 

příkladech specifické znaky a 

funkce krajin 

 

- uvádí na vybraných příkladech 

závažné důsledky a rizika 

přírodních a společenských 

vlivů na životní prostředí 

 

 

 

 

- ovládá základy praktické  

topografie a orientace v terénu 

 

- aplikuje v terénu praktické 

postupy při pozorování, 

- regiony  České republiky,   

územní jednotky státní správy a 

samosprávy, krajské členění, kraj 

místního regionu 

 

- Evropská unie, NATO,  

 

 

 

 

 

- Krajina přírodní a  

společenské prostředí, typy 

krajin 

 
 

 

- Principy a zásady ochrany 

přírody a životního prostředí, 

chráněná území přírody, 

globální a ekologické 

problémy lidstva 

 
 

 

- Cvičení a pozorování 

v terénu místní krajiny, mapa 

 

- Geografická exkurze – 

odhad vzdáleností a výšek 

EV – stav životního prostředí 
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zobrazování a hodnocení 

krajiny 

 

 

 

- uplatňuje v praxi zásady 

bezpečného pohybu a pobytu ve 

volné přírodě 

objektů , jednoduché 

panoramatické náčrtky 

krajiny, situační plány, 

schematické náčrtky 

 

- Ochrana člověka při 

ohrožení zdraví a života-

živelní pohromy, opatření, 

chování a jednání při 

nebezpečí živelních pohrom 

v modelových situacích 
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Předmět: Zeměpis - 9. ročník 
 

Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, 

projekty, exkurze 

 Poznámky 

žák: 

 

- Posoudí na přiměřené úrovni 

prostorovou organizaci 

světové populace, její 

rozložení, strukturu, růst, 

pohyby a dynamiku růstu a 

pohybů, zhodnotí na 

vybraných přikladech 

mozaiku multikulturního 

světa 

-    rozlišuje a posuzuje 

předpoklady a lokalizační 

faktory sídel a hospodářských 

aktivit na konkrétních 

regionálních příkladech 

-    orientuje se v počtu a 

rozmístění lidí na Zemi, 

vyhodnocuje aktuální 

demografické ukazatele 

-    popisuje rozmístění lidských 

ras, národů, jazyků, 

náboženství, lidských sídel, 

nejvýznamnějších aglomerací 

-    určí a vyhledá hlavní oblasti   

světového hospodářství 

- porovnává a lokalizuje na 

mapách hlavní (jádrové) 

 

společenské, sídelní a 

hospodářské poměry současného 

světa 

MKV –historie, tradice, kultura a 

rozmanitost různých etnik 

 EV – vztah k přírodě, vliv 

hospodářství na krajinu a životní 

prostředí, ochrana přírody, 

ekosystémy 

VEGS – život v mezinárodním 

prostoru, globalizace, závislost 

sv. hospodářství na těžbě ner. 

surovin, vyčerpatelnost ner. 

surovin, šetření 

MDV – zdroje informací, 

aktuality 
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a vedlejší (periferní) oblasti 

světového hospodářství 

-     vymezí kritéria hodnocení 

vyspělosti státu  

      uvede, vyhledá a        

charakterizuje příklady států 

podle stupně rozvoje 

-    orientuje se na politické, 

fyzickogeografické a 

hospodářské mapě světa, 

čtení map  

-    uvede aktuální počet států 

současného světa, vyhledá na 

politické mapě světa nově 

vzniklé státy 

-    rozlišuje a porovnává státy 

světa podle zeměpisné polohy 

a rozlohy, počtu obyvatelstva, 

hlediska svrchovanosti, 

      státního zřízení a formy 

vlády, správního členění a 

podle stupně ekonomického 

rozvoje, tvaru a průběhu 

státních hranic – přírodní a 

umělé hranice 

-     uvádí příklady různé míry 

demokracie ve světě 

-     lokalizuje aktuální příklady 

politických,  národnostních a 

náboženských konfliktů ve 

světě 

- uvede příklady 

nejvýznamnějších 

politických, vojenských a 

 - Politický zeměpis států světa, 

státy světa,   hlavní mezinárodní 

politické, bezpečnostní a 

hospodářské organizace a 

seskupení 

MKV –etnický původ - politické 

a sociální konflikty, tolerance, 

výchova proti rasismu 

VEGS – objevujeme Evropu a 

svět -mezinárodní spolupráce, 

orientace v evropském a 

mezinárodním prostoru, 

nebezpečí terorismu 

 

 

 

- práce s internetem 
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hospodářských seskupení 

- práce s aktuálními 

informacemi – referáty – 

použití diagramů, 

srovnávacích náčrtků pro 

územní kritéria podobností a 

odlišností států 

- práce s jinými materiály 

s geografickou tématikou  

- vymezí globální problémy, 

hledá jejich příčiny, diskutuje 

o možných důsledcích a hledá 

řešení 

globální problémy současného 

světa 

 

EV – vývoj přírodního obrazu 

světa, aktivní řešení problémů 

životního prostředí, trvale 

udržitelný rozvoj 

VEGS –objevujeme Evropu a 

svět - globalizace, globální 

úroveň uvažování, důsledky gl. 

problémů pro každého z nás 

Projekt – Globální problémy 

- práce s internetem 

- rozlišuje vzhled, funkci a 

znaky přírodních a kulturních 

krajin, uvede konkrétní 

příklady  

- posuzuje působení přírodních 

krajinotvorných procesů 

a vzájemný vztah mezi 

přírodou a lidskou společností 

na krajinu a na životní 

prostředí 

-    zhodnotí jak společenské a 

hospodářské vlivy lidské 

společnosti působí dlouhodobě 

v prostoru a v čase na krajinu 

a životní prostředí, uvede 

krajina – prostředí, typy krajin 

společenské a hospodářské vlivy 

na krajinu a na životní prostředí 

 

 

- práce s internetem 
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kladné a záporné příklady 

-    zhodnotí dodržování zásad 

ochrany přírody a životního 

prostředí na lokální i globální 

úrovni 

- navrhne možná řešení 

problematiky životního 

prostředí 

- provede prostorové 

rozmístění hlavních 

ekosystémů 

- porozumí pojmům ekologie, 

trvale udržitelný rozvoj 

- orientace v ekologických 

mapách, činnosti se 

statistickými podklady a 

jejich vyhodnocování  

- ovládá základy praktické 

topografie a orientace 

v terénu 

- využívá aktivně  mapy, 

atlasy, cestovní průvodce, 

pracuje s internetem a 

s dalšími materiály při 

vyhledávání informací  

- aplikuje v praxi zásady 

bezpečného pohybu a pobytu 

v přírodě 

- orientuje se v železničním a 

autobusovém jízdním řádu 

 

  

Praktický zeměpis - cvičení a 

pozorování v terénu v místní 

krajině – orientační body, 

pomůcky a přístroje, světové 

strany, pohyb podle mapy a 

azimutu, odhad vzdáleností a 

výšek objektů, panoramatické 

náčrtky, schématické náčrtky 

pochodové osy 

ochrana člověka při ohrožení 

zdraví a života – živelné 

pohromy, opatření, chování a 

jednání při nebezpečí, zásady 

pohybu a pobytu v přírodě a jeho 

bezpečnost 

 

 

MDV – sběr, třídění, zpracování 

informací 

EV – pohyb v přírodě 

VEGS – živelné pohromy, 

nebezpečí terorismu 

 

- zopakuje si probírané učivo, opakování geografického učiva   
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systematicky si utřídí 

poznatky, a vytvoří si celkový 

náhled na geografické učivo 

na základní škole 
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Vzdělávací oblast:  
Umění a kultura 
 

 

Vyučovací předměty :     Hudební výchova 

                                     Výtvarná výchova 
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Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova  - 2. stupeň 

 
 

a) obsahové, časové a organizační vymezení  předmětu 

 

Hudba a kultura odráží nezastupitelnou součást lidské existence a umožňuje poznávání 

světa jiné než pouze racionální. 

 Hudební výchova jako vyučovací proces vede k poznání a chápání proměn historické 

zkušenosti. Je neoddělitelnou součástí každodenního života a pomáhá k socializaci jedince a jeho 

projekci do společenské existence. Směřuje k vnímání hudby jako důležité součásti života jedince 

prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit. 

Vede k pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností, které nelze formulovat 

jinými než uměleckými prostředky. 

            Předmět se vyučuje od 6. do 9. třídy 1 hodinu týdně. Vyučování probíhá zpravidla v učebně  

hudební výchovy. Základní formou realizace je vyučovací hodina. Kromě toho jsou realizovány 

různé akce, např. návštěva pěveckého sboru, koncerty, žákovská vystoupení, krátkodobé projekty, 

filmová představení, divadelní představení ... 

Hudební výchova přesahuje do dalších předmětových oblastí: Člověk a zdraví, Jazyk a jazyková 

komunikace, Člověk a společnost, Dramatická výchova 

 

 



 

302 

 

b) Výchovné a vzdělávací strategie  

 

Kompetence k učení 

povedeme žáky k   - třídění informací podle individuálních hudebních schopností a  

                                  dovedností  

                               - užívání obecně známých termínů 

                               - vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací 

                               - vhodným způsobům a metodám efektivního učení 

                               - využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 

 

Kompetence k řešení problému 

povedeme žáky k   - srovnávání a slovní charakterizaci poslechové skladby na základě   

                                 individuální hudební vyspělosti  

                               - samostatnému a kritickému myšlení 

                               - samostatnému zpracování a řešení problémů předložených námětů 

                               - správným způsobům řešení problémů 

                               - aby s chybou žáka pracoval jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke  

                                 správnému řešení  

 

Kompetence komunikativní 

povedeme žáky k -  formulaci a vyjádření svého názoru na vnímanou hudbu 

                             - využívání hudebních prostředků ke komunikaci 

                             - využívání získaných komunikativních dovedností k vytváření  

                                mezilidských vztahů 

                             - zapojení do diskuze s ostatními žáky 

                             - obhájení jejich názoru 

                             - zajmu  o náměty a názory žáků 

 

Kompetence sociální a personální 

povedeme žáky k - efektivní spolupráci, respektování názorů druhých 

                             - respektování pravidel při práci v týmu, dodržovat je a svou prací kladně                         

                               ovlivňovat kvalitu práce druhých 

                             - kritickému hodnocení práce svojí i druhých 

                             - dodržování pravidel slušného chování 

                             - sebedůvěře 

 

Kompetence občanské 

povedeme žáky k - respektování názoru druhých 

                             - ochraně a ocenění naší hudební a kulturní tradice 

                             - aktivnímu  zapojení do našeho kulturního dění 

                             - pozitivnímu vztahu ke kulturnímu dědictví 

                              

Kompetence pracovní 

povedeme žáky k - vytváření si  pozitivního vztahu k hudebním činnostem 

                             - využívání základního Orffova hudebního instrumentáře 

                             - vytváření tvořivého pracovního prostředí 

                             - využití hudebních znalostí a zkušeností pro další vzdělávání a profesi 
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     Předmět: Hudební výchova - 6. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

Žák:  

-využívá své individuální hudební 

schopnosti a dovednosti při hudebních 

aktivitách-vytváří a volí jednoduché 

doprovody, provádí jednoduché hudební 

improvizace 

-orientuje se v zápise písní, tyto písně 

na základě individuálních schopností a 

získaných dovedností svým způsobem 

realizuje 

-zvolí vhodný typ hudebně pohybových 

prvků k poslouchané hudbě 

 

Pěvecký a mluvní projev 

-5 lidových písní 

 

-5 umělých písní 

 

Reprodukce 

 

Ukázka lidové hudby 

 

Rozvoj hudebního sluchu 

 

Rytmický doprovod 
- hra na doprovodné Orffovi 

nástroje 

Orientace v notovém zápise 

- dur, moll 

- předznamenání 

- akordy 

- partitura 

      

Pohybové vyjádření písně 

 

Pěvecká soutěž- Jihočeský 

zvonek 

 

 -vnímá užité hudebně výrazové 

prostředky, chápe jejich význam 

v hudbě a na základě toho přistupuje 

k hudebnímu dílu jako k logicky 

utvářenému celku 

Hudební výrazové prostředky 

 

Hudební dílo a jeho autor 

- komorní hudba-dua 

                                      - tercet 

                                      - kvartet 

                                      - kvintet  
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Slovní charakteristika 

hudebního díla 

- vytváření vlastních soudů 

 - seznámí se s vybranými hudebními 

formami  
Hudební formy: 

Opera, opereta 

Muzikál 

Hudební revue 

Balet 

Výrazový tanec 

Melodram 

Scénická hudba 

  

 -vyhledává souvislosti mezi hudbou a 

jinými druhy umění 
Lidová slovesnost   

 - rozpozná v proudu znějící hudby 

některé hudební nástroje 
Hudební nástroje 

-strunné 

-dechové 

-bicí 

Partitura 
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     Předmět: Hudební výchova - 7. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

Žák:  

-využívá své individuální hudební 

schopnosti a dovednosti při 

hudebních aktivitách 

-uplatňuje pěvecké dovednosti a 

návyky při zpěvu i při mluvním 

projevu v běžném životě, zpívá 

v jednohlase popř. dvojhlase; dokáže 

ocenit kvalitní vokální projev 

druhého 

-reprodukuje různé motivy dle svých 

schopností, volí jednoduché 

doprovody 

-orientuje se v notovém zápise písní, 

realizuje dle svých schopností písně 

různých žánrů 

 

Pěvecký a mluvní projev 

- 2 lidové písně 

 

- 2 písně z muzikálů 

 

- 4 trampské písně 

 

- 2 písně jiných národů 

 

Rozdělení lidových písní 

Rozdělení lidského hlasu 

Rytmický doprovod 

- taktování 

Rozvoj hudebního sluchu 

-hra na ozvěnu 

-reprodukce tónů, akordů 

Orientace v notovém zápise 

 

Pěvecká soutěž - Jihočeský   

                             zvonek 

 

 -učí se rozpoznávat tance různých 

stylových období 

-orientuje se v proudu znějící hudby 

Hudební ukázky tanců 

- klasické tance 

- latinsko-americké tance 

- disko- tance 

Polkový a pochodový krok 

  

 -vyhledává souvislosti mezi hudbou 

a jinými druhy umění 
Hudební dílo a jeho autor 

-kánon a fuga 

-sonátová forma 

-symfonie, symfonická báseň 

-kantáta a oratorium  
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    Předmět: Hudební výchova - 8. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

Žák:  

- využívá své individuální hudební 

schopnosti a dovednosti při 

hudebních aktivitách 

 

- uplatňuje získané pěvecké 

dovednosti a návyky při zpěvu i při 

mluvním projevu v běžném životě; 

zpívá dle svých dispozic intonačně 

čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

i dvojhlase, dokáže ocenit kvalitní 

vokální projev druhého 

 

- reprodukuje na základě svých 

individuálních hudebních schopností 

a dovedností různé motivy, témata, 

provádí jednoduché doprovody 

 

- orientuje se v notovém zápise a 

realizuje podle svých individuálních 

schopností a dovedností písně a 

skladby různých stylů a žánrů  

 

Pěvecký a mluvní projev 

 

- 2 lidové písně 

   

- 4 trampské písně 

 

- 2 moderní populární písně 

 

-2 písně z české hudební historie 

 

 

 

 

 

Rozvoj hudebního sluchu 

-hra na ozvěnu 

-reprodukce tónů, akordů 

Rytmické doprovody 

-hra na doprovodné nástroje 

 

Orientace v notovém zápise 

vokální skladby 

- notový zápis jako opora 

 

 

Pěvecká soutěž – Jihočeský 

                              zvonek    

 

 - umí zvolit vhodný typ hudebně 

pohybových prvků k poslouchané 

hudbě 

 

 Pohybový doprovod znějící  

hudby 

-taneční kroky, vlastní pohybové 

ztvárnění 
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 - orientuje se v proudu znějící hudby 

a přistupuje k hudebnímu dílu jako 

k logicky utvářenému celku  

- zařadí na základě individuálních 

schopností a získaných vědomostí 

slyšenou hudbu do probraných 

hudebních stylů a slohů 

 

- vyhledává souvislosti mezi hudbou 

a jinými druhy umění 

Hudební dílo a jeho autor: 

- původ hudby – pravěk 

                       - starověk 

- středověk – gotika 

- počátky hudebních dějin        

  v Čechách 

- renesance 

- hudební renesance v Čechách 

- baroko 

- české hudební baroko 

- české baroko v emigraci 

- klasicismus 

- český hudební klasicismus 

- český klasicismus v emigraci 

Interpretace znějící hudby 

- slovní charakteristika hudebního 

díla 

  

 

 

Učebnice pro 8. 

a 9. ročník 
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   Předmět: Hudební výchova - 9. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

Žák:  

- využívá své individuální 

schopnosti a dovednosti při 

hudebních aktivitách 

- uplatňuje získané pěvecké 

dovednosti a návyky při zpěvu i při 

mluvním projevu v běžném životě; 

zpívá dle svých dispozic intonačně 

čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase i vícehlase, dokáže 

ocenit kvalitní vokální projev 

druhého 

- reprodukuje na základě svých 

individuálních hudebních 

schopností a dovedností různé 

motivy, témata i části skladeb, 

vytváří a volí jednoduché 

doprovody, provádí jednoduché 

hudební improvizace 

- orientuje se v zápise písní a 

skladeb různých stylů a žánrů, tyto 

písně či skladby na základě 

individuálních schopností a 

získaných dovedností svým 

způsobem realizuje 

 

 

 

Pěvecký a mluvní projev:    

-2 lidové písně 

 

-2 trampské písně 

 

-4 moderní pop. písně 

 

-2 písně z muzikálů 

 

     

 

Rozvoj hudebního sluchu 

-reprodukce tónů, akordů 

 

Rytmické doprovody 

-hra na doprovodné nástroje 

 

 

Orientace v notovém zápise:  

-notový zápis jako opora při zpěvu 

-reprodukce zapsané melodie a rytmu 

 

 

 

Pěvecká soutěž- Jihočeský 

zvonek 

 

 - rozpozná některé z tanců 

různých stylových období, zvolí 

Pohybový doprovod znějící hudby 

- taneční kroky 
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vhodný typ hudebně pohybových 

prvků k poslouchané hudbě a na 

základě individuálních 

hudebních schopností a pohybové 

vyspělosti předvede jednoduchou 

pohybovou vazbu 

- vlastní pohybové ztvárnění 

 - orientuje se v proudu znějící 

hudby, vnímá užité hudebně 

výrazové prostředky a 

charakteristické sémantické prvky, 

chápe jejich význam v hudbě a na 

základě toho přistupuje 

k hudebnímu dílu jako k logicky 

utvářenému celku 

- zařadí na základě individuálních 

schopností a získaných vědomostí 

slyšenou hudbu do stylového 

období a porovná ji z hlediska její 

slohové a stylové příslušnosti 

s dalšími skladbami 

- vyhledává souvislosti mezi 

hudbou a jinými druhy umění 

Hudební dílo a jeho autor 

Hudební styly a žánry 
-romantismus 

-český hudební romantismus 

-vážná hudba 20.století 

-20.léta v české vážné hudbě 

-divadla malých forem 

-hudba arti- a nonartificiální 

- USA – kolébka jazzu 

-česká populární hudba 

-USA – 30.a40. léta – swing 

-český jazz a swing 

-rock and roll, country and western 

-trampská píseň 

Anglie – 60.léta – rock 

-big beat a 60.léta u nás 

-70.a80.léta MPH a rocku 

-70.a80. léta v české MPH 

-90. léta 

Moderní hudební nástroje 

Analýza hudební skladby -HVP 

Interpretace znějící hudby 
-slovní charakteristika hudebního díla 

 

 

  

 

Učivo 

v učebnici pro 

8.a 9. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPH-moderní 

populární hudba 

 

 

 

HVP – hudební 

výrazové 

prostředky 
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Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova – 2. stupeň 

 
a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 
Jako na I. stupni i na II. stupni tvoří Výtvarná výchova společně s Hudební výchovou celek 

oblasti Umění a kultura. Zde již Výtvarná výchova  dotváří osobnost žáka, dokonale mu otevře 

oblast, která umožňuje seberealizaci, poznávání světa, kulturní souvislosti a historii. Stále rozvíjí 

estetické cítění, smyslové vnímání, citové i rozumové  hodnocení  okolního světa. Nadále ho vede 

k samostatnosti a nabízí individuální možnosti k vyjádření prožitků, zkušeností a pocitů. 

Prostředkem je vlastní prožitek, cílem kultivace osobnosti. To vše vychází z komunikace s okolím, 

 pochopení názorů druhých a toleranci. 

Ve výtvarné výchově nejde jen o to  naučit žáky kreslit, malovat a vytvářet. Jde hlavně o to, 

aby začaly tušit, že výtvarné umění ve všech formách a projevech, se nám snaží něco sdělit, a že je 

důležité se výtvarnou výchovou zabývat. Tento proces by měl být na II. stupni dokončen. 

 
Předmět Výtvarná výchova je vyučován jako samostatný předmět. V učebních plánech jsou 

v 6. – 7. ročníku dvě hodiny týdně, 8. – 9. ročník má jednu hodinu týdně.  Při výtvarných 

činnostech se v tomto období podporuje tvůrčí činnost, smyslová koncepčnost. K uměleckému 

procesu se přistupuje v jeho celistvosti a chápe se jako způsob poznání a také způsob komunikace. 

Výuka je více zaměřena na rozvoj smyslového vnímání a pracuje se s vizuálními obrazovými 

systémy. Stále však výtvarné činnosti vycházejí ze zkušeností, vjemů a zážitků. Před širokou 

dětskou fantazií a představivostí je upřednostněna konkrétní práce s konkrétními obrazovými 

systémy. 

  

 

Cílem výtvarné výchovy II. stupně je dokončit umělecký proces  a celkově žáky vybavit 

klíčovými kompetencemi. 
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b) výchovné a vzdělávací strategie 
 
Kompetence k učení: 

 

  vedeme žáky k poznávání a porozumění prostřednictvím vlastní tvorby 

  připravujeme je chápat umění jako způsob komunikace 

  usměrňujeme je používat obecné termíny a rozumět jim 

  vedeme je k využití získaných informací ve tvůrčích činnostech         

  připravujeme je k vyhledávání a třídění informací 

  prohlubujeme poznatky, které pak dávají do souvislostí 

  zaměřujeme se na to, aby žáci dokázali prezentovat svoji  práci 

  vedeme je k samostatnému  pozorování a experimentován 
 
Kompetence k řešení problémů: 

 

  požadujeme využít získané vědomosti k různým způsobům řešení 

  ukazujeme, jak si vybrat metody, které žákům vyhovují 

  žáky vedeme ke schopnosti obhájit si svá rozhodnutí 

  motivujeme k využívání vlastního úsudku a zkušeností 

  zaměřujeme se k nejschůdnějšímu hledání a řešení problémů 

  vedeme k rozlišování podstatného a nepodstatného 

  připravujeme k trpělivosti a vytrvalosti 
 

Kompetence komunikativní: 

 

  vedeme žáky k výstižnému vyjadřování svých myšlenek a názorů 

  vybíráme společně komunikační a informační prostředky k tvořivému využití 

  využíváme komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s ostatními žáky  

  vedeme je ke správné reakci na podněty 

  volíme věcné, vhodné a přiměřené argumenty 

  motivujeme k aplikaci žákových poznat 
 
Kompetence sociální a personální 

 

 žáky vedeme ke spolupráci ve skupině 

 snažíme se žáky dovést k ovlivňování kvality společné práce a spoluvytváříme pravidla, 

která všichni dodržují 

 vedeme ke snaze vytvářet dobré mezilidské vztahy, v případě potřeby poskytnout  pomoc 

 motivujeme chápat potřebu spolupracovat s ostatními při řešení společné práce 
 
Kompetence občanské  

 

  vedeme je k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo ni 

  motivujeme k respektování a ochraně našich tradic a úctě kulturního i historického dědictví 

  motivujeme k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům 

  vedeme k aktivnímu zapojení se do kulturního dění 

  dodržujeme ekologické uvědomování ke třídění odpadů 
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  připravujeme je k vyjádření vlastního názoru, k dovednosti jej vysvětlit a toleranci názorů      

druhých 
 

Kompetence pracovní 

 

  vedeme k plánování prací a vytváření si postupů 

  usměrňujeme je ke znalosti a dodržování bezpečnostních  a hygienických zásad při práci 

  motivujeme je k tomu, aby si vážil práce své i druhých  

  prohlubujeme znalosti pracovat podle návodu 

  ukazujeme, jak vždy dokončit práci 

  umožňujeme zorganizovat si pracoviště a čas  

  využíváme možnosti správně používat pracovní nástroje a materiály 

  ukazujeme, jak pracovat hospodárně 
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    Předmět: Výtvarná výchova - 6. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

Žák: vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu 

vizuálně obrazných elementů zkušeností z 

vlastního vnímání, z představ a poznání  

 

uplatňuje osobitý přístup k realitě 

 

kombinuje různé vlastnosti prvků a jejich 

vztahů pro získání osobitých výsledků 

 

kresebné studie - linie, tvar, objem - 

jejich rozvržení v obrazové ploše, v 

objemu, v prostoru, jejich vztahy, 

podobnost, kontrast, rytmus  

 

jednoduché plošné kompozice z 

geometrických tvarů - spirály, elipsy, 

řazení, rytmus, prolínání, množení, 

vyvažování, přímka, křivka 

 

  

Žáci se po celý 

rok zapojují do 

výtvarných 

soutěží. 

 užívá vizuálně obrazného vyjádření  k 

zachycení zkušeností získaných pohybem, 

hmatem a sluchem 

 

rozvíjení smyslové citlivosti. 

souvislost zrakového vnímání s 

vjemy ostatních smyslů  

 

plastická tvorba - hlína, sádra 

 

mezipředmětové vztahy – dějepis, 

pravěk a archeologické nálezy  

 

 správně užívá techniku malby,  míchá a 

vrství barvy 

 

malba 

 

teplé a studené barvy, barvy příbuzné 

  

 vytváří společné kompozice v prostoru - 

instalace, své představy dokáže převést do 

objemových rozměrů 

plastická a prostorová tvorba 

 

společná práce na jednom objektu - 

koordinace, komunikace  

  

 dokáže využít perspektivu ve svém 

vlastním výtvarném vyjádření 

umístění postav na plochu, velikost 

objektů 

 

  

 k tvorbě užívá některých z metody 

současného výtvarného umění  - 

počítačová grafika, fotografie, video, 

animace 

  

 

práce s www stránkami 
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seznamuje se s některými netradičními 

výtvarnými postupy 

 

 zobrazuje vlastní fantazijní představy a 

odhaluje interpretační kontext vlastního 

vyjádření 

subjektivní vyjádření fantastických 

představ za využití různorodých 

materiálů a výtvarných postupů - 

kombinované techniky.  představy, 

prožitky, zkušenosti a  poznatky 

uplatňuje při vlastní tvorbě 

 

  

 umí využívat znalostí o základních, 

druhotných a doplňkových barvách 

k osobitému výtvarnému vyjádření 

 

 

přírodní motivy (rostliny, plody, 

živočichové), člověk a jeho okolí, 

vesmír, bytosti, události 

 

  

 vyjadřuje současnost i minulost, vychází 

při tom ze svých znalostí  historických 

souvislostí a osobních prožitků  

 

 

kresba, malba, kolorovaná kresba 

 

mezipředmětové vztahy – dějepis 

a pravěké skalní kresby 

 

 

 

 

 

 využívá dekorativních postupů - rozvíjí si 

estetické cítění 

 

dekorační práce - využití tvaru, linie, 

kombinace barev a pravidelného 

střídání lineárních symbolů, tkaní 

 

 

 

 

 

 výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, 

zvykům a svátků 

 

tematické práce - Vánoce, 

Velikonoce - dekorativní předměty, 

vkusná výzdoba interiéru, např. 

vystřihování, vyřezávání, linoryt 
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    Předmět: Výtvarná výchova - 7. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

Žák: 

vybírá a samostatně vytváří bohatou 

škálu vizuálně obrazných elementů  

 

 uplatňuje osobitý přístup k realitě na 

základě zkušeností z vlastního vnímání, 

z představ a poznání 

 

uvědomuje si možnost kompozičních 

přístupů a postupů 

 

 

prvky vizuálně obrazného vyjádření - 

objem, tvar, linie - šrafování  

 

analýza celistvě vnímaného tvaru na 

skladebné prvky 

 

 řazení, seskupování, zmenšování, 

zvětšování,  horizontála, vertikála, 

kolmost, střed, symetrie, asymetrie 

 

matematika – geometrické 

tvary, tělesa 
 

 

V průběhu 

školního roku se 

žáci zapojují do 

výtvarných 

soutěží. 

užívá vizuálně obrazného vyjádření  k 

zachycení zkušeností získaných 

pohybem, hmatem a sluchem 

 

 

rozvíjení smyslové citlivosti, přenášení 

prostoru na plochu.  

 

záznam autentických smyslových 

zážitků, emocí, myšlenek 

 

přírodopis -  vztah člověka 

k prostředí 

 

 rozvoj schopnosti 

poznávání 
 

 

správně užívá techniku malby, míchá a 

vrství barvy 

 

 

barevné vyjádření  

 

byzantské, arabské umění. 

 

dějepis - byzantské, arabské 

umění 

 

 

 

hodnotí a využívá výrazové možnosti 

barev a jejich kombinací 

 

 

 

odstín - sytost, tón, harmonie, kontrast, 

jemné rozdíly - využití ve volné tvorbě i 

praktickém užití – například návrh  

oděvu 

 

estetika  

uplatňuje  zkušenosti s uměleckou 

tvorbou (televize, film, reklama) a 

kategorizace představ, prožitků, 

zkušeností, poznatků (např. 

kreativita  
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rozlišuje jejich působení 

 

 

etnografické náměty z Asie, Afriky, atd. 

– masky)   

 

využívá dekorativních postupů - rozvíjí si 

estetické cítění 

 

 

 

užitá grafika, písmo - styly a druhy 

písma. 

 

tematické práce - Vánoce, Velikonoce, 

Pálení čarodějnic 

 

český jazyk - literatura  

vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k 

vyjádření své osobitosti a originality 

 

 

vlastní prožívání, setkání s realitou 

 
 Výchova k občanství 

sebepoznání a sebepojetí 
(např. vyjádření pocitů a 

nálad pomocí barev) 

 

 

 

užívá prostředky k zachycení jevů a 

procesů v proměnách, vývoji a vztazích 

 

událost - originální dokončení situace - 

vyprávění výtvarnými prostředky 

(leporela) 

 

český jazyk - literatura 

 

 

užívá vizuálně obrazného vyjádření k 

zaznamenání podnětů z představ a 

fantazie 

 

uplatnění subjektivity ve vizuálně 

obrazném vyjádření, např. fantazijní 

variace na základní tvary písmen 

 

 

 

 

 

 

uvědomuje si na konkrétních příkladech 

různorodost zdrojů interpretace viz. obr. 

vyjádření 

 

 

práce s uměleckým dílem - experimenty  

s reprodukcemi uměleckých děl - 

hledání detailu, základních 

geometrických tvarů, skládání, 

dotváření kresbou a barvou 

  

vytváří společné kompozice v prostoru , 

na ploše, proměny uvnitř i mezi objekty 

 

nalézá  vhodnou formu a techniku pro 

jejich  výtvarné vytvoření 

snaží se  uspořádat objekty do celků 

v ploše i prostoru 

architektura   

 

dějepis – stavby různých 

slohů 
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    Předmět: Výtvarná výchova - 8. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

Žák: 

vybírá a samostatně vytváří bohatou 

škálu vizuálně obrazných elementů 

zkušeností z vlastního vnímání, z 

představ a poznání                                 

 

uplatňuje osobitý přístup k realitě 

 

užívá vizuálně obrazných vyjádření k 

zaznamenání vizuálních zkušeností 

 

kresebné etudy                                      

 

etuda s linií jako výtvarným 

prostředkem, různé typy zobrazení 

 

 

 

praktické ověřování a postupné 

využívání kompozičních principů 

(kontrast, harmonie) v experimentálních 

činnostech a vlastní tvorbě 

 

 Žáci se během 

roku zúčastňují 

výtvarných 

soutěží. 

orientuje se v grafických technikách 

 

linoryt, koláž, frotáž 

 

český jazyk- literatura           

(ex libris) 

 

 

interpretuje umělecká vizuálně obrazná 

vyjádření současnosti i minulosti vychází 

při tom ze svých znalostí historických 

souvislostí i z osobních zkušeností a 

prožitků 

 

 

 

 

 

 

práce s uměleckým dílem ( teoretické 

práce - renesance, baroko, klasicismus - 

na příkladech konkrétních výtvarných 

děl vyhledávat a srovnávat různé 

způsoby uměleckého vyjadřování) 

 

pozorují, porovnávají a zařazují do 

historických souvislostí základní 

stavební prvky architektury ( římsa, 

okno, portál, sloup, sgrafita, mozaika) - 

renesance, baroko 

dějepis a český jazyk  - 

renesance, baroko, 

klasicismus, romantismus 

 

 

 

 

rozvíjí se v estetickém cítění - využívá  

dekorativních postupů. 

 

tematické práce - Vánoce, Velikonoce - 
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jak se slaví v jiných zemích. 

 

písmo, užitá grafika, reklama a 

propagační prostředky 

 

 

 

správně uplatňuje techniku kresby a 

zachycuje prostor 

 

 

zdokonalování technik kresby - způsoby 

stínování, kontrast.  

(kresba zátiší) 

 

 

 

 

zobrazuje vlastní fantazijní představy a 

odhaluje interpretační kontext vlastního 

vyjádření, kombinuje výtvarné 

prostředky a experimentuje s nimi 

 

práce s netradičními materiály  

(proměny všedních předmětů) 

 

ekologie – třídění odpadů 

 

 

správně užívá techniku malby, využívá 

texturu, míchá a vrství barvy 

 

objemové vyjádření  námětu barvami – 

primární  a sekundární barvy , 

doplňkové a harmonické barvy, teplé a 

studené barvy 

 

  

 

užívá perspektivních postupů 

 

lineární  sbíhavá perspektiva  

 

 

dějepis- renesance - objev 

perspektivy 

 

 

k tvorbě užívá některé metody  

současného výtvarného umění a 

digitálních médií - počítačová grafika, 

fotografie, video 

 

 

 

práce s internetem - vyhledávání www 

stránek - orientace 

  

výběr, kombinace a variace ve vlastní 

tvorbě. 

 

 

český jazyk – fungování a 

 

umí využívat znalostí o základních, 

druhotných a doplňkových barvách k 

osobitému výtvarnému vyjádření 

 

 

správná technika malby - zvládnutí větší 

plochy.  

 

rozlišení známých výtvarných technik 

(akvarel, pastel, kresba, malba) 

dějepis- historické souvislosti 

2. pol. 19. stol. a přelomu 19. 

a 20. stol. 
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    Předmět: Výtvarná výchova - 9. ročník 

 

Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

 

Žák:  

vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu 

vizuálně obrazných elementů zkušeností z 

vlastního vnímání, z představ a poznání 

 

uplatňuje osobitý přístup k realitě 

 

 

techniky kresby - tužka, perko, uhel, rudka, 

dynamická kresba, ( kruh, koloběh vody, 

zátiší s jablky, kresba hlavy) 

 

uspořádání objektů  do celků v ploše, 

objemu, prostoru a časovém průběhu 

(vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř 

a mezi objekty). 

 

  

Žáci se po celý 

rok zúčastňují 

výtvarných 

soutěží. 

umí využívat znalostí o základních , 

druhotných a doplňkových barvách k 

osobitému výtvarnému vyjádření  

 

vzájemné doplňování  barev,  mísení 

barev, vztahy mezi barvami a jejich 

symbolika,  působení barev 

  

kontrast  barevný i světelný 

 

  

orientuje se v grafických technikách  tisk z výšky, plochy, hloubky 

(linoryt, vyrobená razítka – PF, ex libris) 

 

 

  

rozlišuje obsah vizuálně obrazného 

vyjádření uměleckých projevů současnosti a 

minulosti 

 

 

orientuje se v oblastech moderního umění   

  

při práci s uměleckými díly hledají a 

pojmenovávají základní prvky, porovnávají 

rozdíly výtvarných vyjádření 

práce s uměleckým dílem - umění 1. pol. 

20. stol a 2. pol. 20. stol.( např. kubismus, 

surrealismus impresionismus) 

 

seznamují se s hlavními současnými trendy 

výtvarného umění 

 

 

 

 

 

 

hudební výchova - výtvarné 

směry 20. stol. promítající se 

v hudbě 
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užívá vizuálně obrazného vyjádření k 

zachycení jevů v proměnách , vývoji a ve 

vztazích 

 

 

 

společná práce - komunikace 

 

vyjádření procesuálních a kvalitativních 

proměn (Jaká byla léta minulá? Svět po 

zemětřesení) 

  

používá vizuálně obrazného vyjádření  k 

zachycení zkušeností získaných pohybem, 

hmatem a sluchem 

 

 

 

 

vztahy zrakového vnímání s ostatními 

smysly 

 

uplatňování subjektivity ve vizuálně 

obrazového vyjádření  

(kombinované techniky, koláž) 

  

k tvorbě užívá některé metody současného 

výtvarného umění - počítačová grafika, 

fotografie, video -  učí se s nimi zacházet. 

 

 výtvarná tvorba na počítači 

 

reklama a propagační prostředky  (obaly, 

plakáty, prostředky doplňkové reklamy, 

jednotlivé propagační materiály) 

 

 

 

skupinové práce 

 

užívá vizuálně obrazného vyjádření 

k zaznamenání  podnětů z představ a 

fantazie 

 

Zasazuje předměty do neobvyklých 

souvislostí, vytváří nové a neobvyklé. 

 

vytváření obrazových znaků na základě 

fantazie, kombinací představ a znalostí  

 

dotváření náhodného tvaru podle svých  

fantazijních představ, působivé barevné 

kombinace 

 

prostorová tvorba – modelování 

 

 

 

 

 

 

zvládá zachycení pomíjivého okamžiku - 

skicování 

 

 

práce ve volné přírodě,  krajinomalba 

 

 

 

ekologie – vztah člověka k 

prostředí 
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Vzdělávací oblast:                                                                                                          
Člověk a zdraví 
 

 

Vyučovací předměty :   Tělesná výchova 

Výchova ke zdraví – integrován do předmětu 

Přírodopis a Výchova k občanství    
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Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova – 2. stupeň 

 
a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

 

- forma pohybového učení a pohybové kultury 

- hlavní zdroj poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační a sportovní využití  pohybu 

ve škole i mimo ni 

- prostor k osvojování nových pohybových dovedností 

- dodržování hygienických a bezpečnostních zásad 

- kultivovaný pohyb a správné držení těla 

- využívání různého sportovního materiálu 

- uvědomění si významu sociál. rolí a vztahů ve sportu i v životě 

 

 

 

 Tělesná výchova je vyučována jako samostatný předmět s dotací tří vyučovacích 

hodin týdně  ve všech třídách 2. stupně, časová dotace je posílena o jenu hodinu týdně 

z disponibilních hodin. Výuka probíhá v tělocvičně, školním hřišti, atletickém hřišti, zimním 

stadionu, areálu Vodník, ale i v přírodě. Zimní lyžařské kurzy probíhají v některém zimním 

středisku formou týdenních kurzů. 

 

 Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru tělesná výchova zahrnuje tři činnosti.  

1. činnosti ovlivňující zdraví 

2. činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

3. činnosti podporující pohybové učení 

 

 Veškeré činnosti směřují k vytvoření pozitivního vztahu žáka k pohybovým aktivitám 

jako základnímu prostředku dlouhodobého ovlivňování aktivního zdraví.  
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b) výchovné a vzdělávací strategie 

 

 Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových 

kompetencí. 

 

Kompetence k učení: 

 žáci jsou vedeni k osvojení a užívání základního tělocvičného názvosloví 

 umožňujeme žákům zajímat se o nové poznatky, plánovat, organizovat a řídit vlastní 

tělovýchovnou činnost 

 dodáváme žákům sebedůvěru, umožňujeme jim vyvozovat závěry a hodnotit své 

činnosti, nebo výsledky 

 předkládáme žákům informace, které jim přiblíží problematiku biologie člověka a jeho 

zdraví 

 

Kompetence k řešení problémů: 

 vedeme žáky k uvědomění si problému, a hledání řešení  

 uplatňujeme zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a v případě úrazu 

ukazujeme jak adekvátně reagovat 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich rozhodnutí 

 učíme žáky požádat, přijímat a nabízet pomoc 

 

Kompetence komunikativní: 

 vedeme žáky správně a formulovat myšlenky a názory 

 umožňujeme žákům vyjadřovat se výstižně, srozumitelně a slušně 

 zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat nebo pracovat ve skupině 

 vedeme žáky k věcné, vhodné a přiměřené argumentaci 

 vedeme žáky k umění vcítit se do pocitů druhých  

 

Kompetence sociální a personální: 

 vytváříme pozitivní představu žáka o sobě samém 

 pozitivně ovlivňujeme a upevňujeme vztahy ve skupině 

 vedeme žáky k jednání v duchu fair play 

 umožňujeme každému žákovi zažít úspěch 

 

Kompetence občanské: 

 vedeme žáky k rozhodování v zájmu podpory a ochrany zdraví 

 vedeme žáky k ohleduplnosti, k respektování názoru druhých 

 vhodnou aktivitou formujeme volní a charakterové rysy 

 

Kompetence pracovní: 

 vedeme žáky k dodržování hygienických zásad a zásad bezpečnosti při pohybových 

činnostech 

 umožňujeme žákům spolupracovat, přijímat roli ve skupině a přizpůsobit se tempu 

skupiny 

 nabízíme žákům dostatek podnětů, které vedou ovládnutí tělocvičného nářadí a náčiní 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Předmět: Tělesná výchova – 6. ročník 

 

Výstup 

 
Učivo  

 

 

 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

 

 

 

Poznámky 

Žák: 

 zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti, aplikuje je ve hře, soutěži, při 

rekreační činnosti 

 posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 

možné příčiny 

 užívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře 

novin, uživatele internetu 

 naplňuje ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky - čestné soupeření, 

pomoc handicapovaným, respekt k 

opačnému pohlaví, ochrana přírody při 

sportu 

 dohodne se na spolupráci a taktice vedoucí 

k úspěchu družstva a dodržuje ji 

 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, 

diváka, organizátora 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 

výkony, eviduje je a vyhodnotí 

 zorganizuje samostatně i v týmu 

jednoduché turnaje, závody na úrovni 

školy, spolurozhoduje osvojované hry a 

Atletika 

SBC – atletická abeceda 

Běh vytrvalostní do 1500m 

Terénní běh 

Sprint  do 60 m 

Štafetový běh  

Skok daleký 

Skok vysoký 

Hod kriket. míčkem 

 

Gymnastika 

Akrobacie-kotoul vpřed a vzad, stoj na lopatkách a na 

rukou, přemet stranou, rovnovážné polohy a postoje, 

poskoky 

Hrazda-náskok do vzporu, zákmihem seskok, sešin, 

výmyk, přešvih ve vzporu, vzpor ze závěsu v podkolení 

Kruhy- houpání, komíhání, svis střemhlav, svis vznesmo 

Trampolínka-náskoky, přímé skoky 

Koza  - přeskok skrčmo, roznožmo 

Švédská bedna nadél-kotoul, náskok do dřepu 

Šplh – na tyči a na laně 

Kladina – chůze, rovnovážné polohy a postoje, poskoky 

Rytmická a kondiční gymnastika, aerobic-polkový krok 

Kompenzační cvičení, strečink, přímivé cvičení, 

posilování 

 

Úpoly-střehové postoje, přetahy, přetlaky, pády  

  

stadion LA, 

terén 

tělocvična 

hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

tělocvična 
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Výstup 

 
Učivo  

 

 

 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

 

 

 

Poznámky 

soutěže 

 zpracuje naměřená data a informace o 

pohybových aktivitách a podílí se na jejich 

prezentaci 

 odmítá dogy a jiné škodliviny neslučitelné 

se zdravím a sportovní etikou 

 získané dovednosti uplatní jako 

reprezentant školy 

 rozumí rozdílům mezi pohybovou činností 

různých skupin lidí a respektuje je  

 zvládá cvičební prvky, koordinuje pohyby, 

zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při 

osvojovaných cvicích, umí cvičit podle 

slovních pokynů, dovede z osvojených 

cviků připravit krátké sestavy a zacvičit je, 

dovede využívat gymnastické cviky pro 

rozvoj své zdatnosti a pro správné držení 

těla 

 dovede se připravit samostatně pro různou 

pohybovou činnost 

 uplatňuje zkušenosti z míčových her 

v dalších sportech, dokáže řídit sportovní 

utkání svých vrstevníků 

 respektuje pravidla fair play  

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i 

v neznámém prostředí (příroda, silniční 

provoz),  

 zvládá praktické jednání a rozhodování i 

ve vypjatých situacích (úraz) 

 

Sportovní hry-házená, ringo, freesbee, vybíjená, 

přehazovaná, softball, basketball, kopaná, floorball, 

hokejbal 

 

Bruslení-základy bruslení, lední hokej 

 

Význam pohybu pro zdraví 

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

 

tělocvična 

 

tělocvična, 

hřiště 

 

 

zimní stadion  
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Výstup 

 
Učivo  

 

 

 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

 

 

 

Poznámky 

 aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu 

 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i 

v méně známém prostředí sportovišť, 

přírody, silničního provozu 
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Předmět: Tělesná výchova – 7. ročník 

 

Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty Kurzy 

Poznámky 

Žák: 

 zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti, aplikuje je ve hře, soutěži, při 

rekreační činnosti 

 posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 

možné příčiny 

 užívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře 

novin, uživatele internetu 

 naplňuje ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky - čestné soupeření, 

pomoc handicapovaným, respekt k 

opačnému pohlaví, ochrana přírody při 

sportu 

 dohodne se na spolupráci a taktice vedoucí 

k úspěchu družstva a dodržuje ji 

 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, 

diváka, organizátora 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 

výkony, eviduje je a vyhodnotí 

 zorganizuje samostatně i v týmu 

jednoduché turnaje, závody na úrovni 

Atletika 

SBC – atletická abeceda 

Běh vytrvalostní do 1500m 

Terénní běh 

Sprint  do 60 m 

Štafetový běh  

Skok daleký 

Skok vysoký 

Hod kriket. míčkem 

 

 

Gymnastika 

Akrobacie-kotoul vpřed a vzad, letmo, stoj na 

lopatkách na hlavě a na rukou, přemet stranou, 

rovnovážné polohy a postoje, poskoky 

Hrazda-náskok do vzporu, zákmihem seskok, sešin, 

výmyk, přešvih ve vzporu, vzpor ze závěsu v 

podkolení 

Kruhy- houpání, komíhání, svis střemhlav, svis 

vznesmo 

Trampolínka-náskoky, přímé skoky, kotoul letmo 

Švédská bedna nadél - kotoul, náskok do dřepu 

Švédská bedna našíř – přeskok skrčmo 

Koza  - přeskok skrčmo, roznožmo 

Šplh – na tyči a na laně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stadion LA, 

terén 

tělocvična 

hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

tělocvična 
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Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty Kurzy 

Poznámky 

školy, spolurozhoduje osvojované hry a 

soutěže 

 zpracuje naměřená data a informace o 

pohybových aktivitách a podílí se na jejich 

prezentaci 

 odmítá dogy a jiné škodliviny neslučitelné 

se zdravím a sportovní etikou 

 získané dovednosti uplatní jako 

reprezentant školy 

 rozumí rozdílům mezi pohybovou činností 

různých skupin lidí a respektuje je  

 zvládá cvičební prvky, koordinuje pohyby, 

zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při 

osvojovaných cvicích, umí cvičit podle 

slovních pokynů, dovede z osvojených 

cviků připravit krátké sestavy a zacvičit je, 

dovede využívat gymnastické cviky pro 

rozvoj své zdatnosti a pro správné držení 

těla 

 dovede se připravit samostatně pro různou 

pohybovou činnost 

 uplatňuje zkušenosti z míčových her 

v dalších sportech, dokáže řídit sportovní 

utkání svých vrstevníků 

 respektuje pravidla fair play  

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i 

v neznámém prostředí (příroda, silniční 

provoz),  

 zvládá praktické jednání a rozhodování i 

ve vypjatých situacích (úraz) 

 aktivně vstupuje do organizace svého 

Kladina – chůze, rovnovážné polohy a postoje, 

poskoky 

Rytmická a kondiční gymnastika, aerobic-polkový 

krok 

Kompenzační cvičení, strečink, přímivé cvičení, 

posilování 

 

Úpoly-střehové postoje, přetahy, přetlaky, pády  

 

Sportovní hry-házená, ringo, freesbee, vybíjená, 

přehazovaná, softball, basketball, kopaná, floorball, 

hokejbal 

 

Bruslení- bruslení, lední hokej 

 

Lyžování a hry na sněhu 

 

 

Význam pohybu pro zdraví 

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LVVZ – výcvik - 

běžecké, sjezdové 

lyžování a snowboarding 

 

 

 

 

 

tělocvična 

 

 

 

 

tělocvična, 

hřiště 

 

 

 

 

zimní stadion  
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Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty Kurzy 

Poznámky 

pohybového režimu 

 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i 

v méně známém prostředí sportovišť, 

přírody, silničního provozu 
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Předmět: Tělesná výchova – 8. ročník 

 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové  vztahy 

Projekty Kurzy 

Poznámky 

 

Žák: 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti, aplikuje je 

ve hře, soutěži, při rekreační činnosti 

 posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 

možné příčiny 

 užívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin, 

uživatele internetu 

 naplňuje ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky - čestné soupeření, 

pomoc handicapovaným, respekt k opačnému 

pohlaví, ochrana přírody při sportu 

 dohodne se na spolupráci a taktice vedoucí k 

úspěchu družstva a dodržuje ji 

 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 

organizátora 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 

výkony, eviduje je a vyhodnotí 

 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché 

turnaje, závody na úrovni školy, 

spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

 zpracuje naměřená data a informace o 

pohybových aktivitách a podílí se na jejich 

prezentaci 

 

Atletika 

SBC – atletická abeceda 

Běh vytrvalostní do 1500m a 12 min 

Terénní běh 

Sprint  do 60 m 

Štafetový běh  

Skok daleký 

Skok vysoký – flop, stredl 

Vrch koulí 

 

 

Gymnastika 

Akrobacie-kotoul vpřed a vzad (do zášvihu, do 

roznožení), letmo, stoj na lopatkách na hlavě a na 

rukou do kotoulu, přemet stranou, rovnovážné 

polohy a postoje, poskoky, rondat 

Hrazda-náskok do vzporu, zákmihem seskok, sešin, 

výmyk, přešvih ve vzporu, vzpor ze závěsu 

v podkolení, toč jízdmo 

Kruhy- houpání, komíhání, svis střemhlav, svis 

vznesmo, shyb 

Trampolínka-náskoky, přímé skoky, kotoul letmo 

Švédská bedna nadél - kotoul, náskok do dřepu 

Švédská bedna našíř – přeskok skrčmo 

Koza  - přeskok skrčmo, roznožmo 

Šplh – na tyči a na laně (bez přírazu) 

Kladina – chůze, rovnovážné polohy a postoje, 

 

 

 

 

 

 

 

terén, stadion 

LA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tělocvična 
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Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové  vztahy 

Projekty Kurzy 

Poznámky 

 odmítá dogy a jiné škodliviny neslučitelné se 

zdravím a sportovní etikou 

 získané dovednosti uplatní jako reprezentant 

školy 

 rozumí rozdílům mezi pohybovou činností 

různých skupin lidí a respektuje je  

 zvládá cvičební prvky, koordinuje pohyby, 

zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při 

osvojovaných cvicích, umí cvičit podle 

slovních pokynů, dovede z osvojených cviků 

připravit krátké sestavy a zacvičit je, dovede 

využívat gymnastické cviky pro rozvoj své 

zdatnosti a pro správné držení těla 

 dovede se připravit samostatně pro různou 

pohybovou činnost 

 uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších 

sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků 

 respektuje pravidla fair play  

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i 

v neznámém prostředí (příroda, silniční 

provoz),  

 zvládá praktické jednání a rozhodování i ve 

vypjatých situacích (úraz) 

 aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu 

 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 

známém prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu 

poskoky, kotoul 

Rytmická a kondiční gymnastika, aerobic-polkový 

krok 

Kompenzační cvičení, strečink, přímivé cvičení, 

posilování 

 

Úpoly-střehové postoje, přetahy, přetlaky, pády  

 

Sportovní hry-házená, ringo, freesbee, vybíjená, 

přehazovaná, softball, basketball, kopaná, floorball, 

hokejbal 

 

Bruslení - bruslení, lední hokej 

 

Význam pohybu pro zdraví 

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

 

 

 

 

 

 

 

tělocvična 

 

 

 

 

 

zimní stadion  
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Předmět: Tělesná výchova – 9. ročník 

 

Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty Kurzy 

Poznámky 

 

Žák: 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti, aplikuje je 

ve hře, soutěži, při rekreační činnosti 

 posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 

možné příčiny 

 užívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin, 

uživatele internetu 

 naplňuje ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky - čestné soupeření, 

pomoc handicapovaným, respekt k opačnému 

pohlaví, ochrana přírody při sportu 

 dohodne se na spolupráci a taktice vedoucí k 

úspěchu družstva a dodržuje ji 

 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 

organizátora 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 

výkony, eviduje je a vyhodnotí 

 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché 

turnaje, závody na úrovni školy, 

spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

 zpracuje naměřená data a informace o 

pohybových aktivitách a podílí se na jejich 

prezentaci 

Atletika 

SBC – atletická abeceda 

Běh vytrvalostní do 1500m a 12 min 

Terénní běh 

Sprint  do 60 m 

Štafetový běh  

Skok daleký – skrčný, závěs, (trojskok) 

Skok vysoký – flop, stredl 

Vrch koulí 

 

 

Gymnastika 

Akrobacie-kotoul vpřed a vzad (do zášvihu, do 

roznožení), letmo, stoj na lopatkách na hlavě a na 

rukou do kotoulu, přemet stranou, rovnovážné 

polohy a postoje, poskoky, rondat 

Hrazda-náskok do vzporu, zákmihem seskok, sešin, 

výmyk, přešvih ve vzporu, vzpor ze závěsu 

v podkolení, toč jízdmo, toč vzad 

Kruhy- houpání, komíhání, svis střemhlav, svis 

vznesmo, shyby 

Trampolínka-náskoky, přímé skoky, kotoul letmo, 

salto vpřed 

Švédská bedna nadél-kotoul, náskok do dřepu, 

přeskok roznožmo 

Švédská bedna našíř – přeskok skrčmo 

Koza  - přeskok skrčmo, roznožmo 

Šplh – na tyči a na laně (bez přírazu) 

 

 

 

 

 

 

terén, stadion 

LA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tělocvična 
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Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty Kurzy 

Poznámky 

 odmítá dogy a jiné škodliviny neslučitelné se 

zdravím a sportovní etikou 

 získané dovednosti uplatní jako reprezentant 

školy 

 rozumí rozdílům mezi pohybovou činností 

různých skupin lidí a respektuje je  

 zvládá cvičební prvky, koordinuje pohyby, 

zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při 

osvojovaných cvicích, umí cvičit podle 

slovních pokynů, dovede z osvojených cviků 

připravit krátké sestavy a zacvičit je, dovede 

využívat gymnastické cviky pro rozvoj své 

zdatnosti a pro správné držení těla 

 dovede se připravit samostatně pro různou 

pohybovou činnost 

 uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších 

sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků 

 respektuje pravidla fair play  

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i 

v neznámém prostředí (příroda, silniční 

provoz),  

 zvládá praktické jednání a rozhodování i ve 

vypjatých situacích (úraz) 

 aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu 

 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 

známém prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu 

Kladina – chůze, rovnovážné polohy a postoje, 

poskoky, kotoul 

Rytmická a kondiční gymnastika, aerobic-polkový 

krok 

Kompenzační cvičení, strečink, přímivé cvičení, 

posilování 

 

Úpoly-střehové postoje, přetahy, přetlaky, pády  

 

Bruslení- bruslení, krasobruslení, lední hokej 

 

Význam pohybu pro zdraví 

Hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech 

 

 

 

 

MPP –  doping 

 

 

tělocvična 

 

 

 

zimní stadion  
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Předmět: Tělesná výchova – sportovní třídy – 6. ročník 

 

Výstup 

 

Učivo 

 

 

 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty  Kurzy 

Poznámky 

 

Žák: 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti, aplikuje je 

ve hře, soutěži, při rekreační činnosti 

 posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 

možné příčiny 

 užívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin, 

uživatele internetu 

 naplňuje ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky - čestné soupeření, 

pomoc handicapovaným, respekt k opačnému 

pohlaví, ochrana přírody při sportu 

 dohodne se na spolupráci a taktice vedoucí k 

úspěchu družstva a dodržuje ji 

 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 

organizátora 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 

výkony, eviduje je a vyhodnotí 

 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché 

turnaje, závody na úrovni školy, 

spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

 zpracuje naměřená data a informace o 

pohybových aktivitách a podílí se na jejich 

prezentaci 

Atletika 

 SBC – atletická abeceda 

 Běh vytrvalostní do 1500m 

 Terénní běh 

 Sprint  do 60 m 

 Štafetový běh  

 Skok daleký 

 Skok vysoký 

 Hod kriket. míčkem 

 

 

Gymnastika 

 Akrobacie-kotoul vpřed a vzad, stoj na 

lopatkách a na rukou, přemet stranou, 

rovnovážné polohy a postoje, poskoky 

 Hrazda-náskok do vzporu, zákmihem seskok, 

sešin, výmyk, přešvih ve vzporu, vzpor ze 

závěsu v podkolení 

 Kruhy- houpání, komíhání, svis střemhlav, 

svis vznesmo 

 Trampolínka-náskoky, přímé skoky 

 Koza  - přeskok skrčmo, roznožmo 

 Švédská bedna nadél -kotoul, náskok do 

dřepu 

 Šplh – na tyči a na laně 

 Kladina – chůze, rovnovážné polohy a 

postoje, poskoky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stadion LA 

terén 

tělocvična 

hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

tělocvična 
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Výstup 

 

Učivo 

 

 

 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty  Kurzy 

Poznámky 

 odmítá dogy a jiné škodliviny neslučitelné se 

zdravím a sportovní etikou 

 získané dovednosti uplatní jako reprezentant 

školy 

 rozumí rozdílům mezi pohybovou činností 

různých skupin lidí a respektuje je  

 zvládá cvičební prvky, koordinuje pohyby, 

zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při 

osvojovaných cvicích, umí cvičit podle 

slovních pokynů, dovede z osvojených cviků 

připravit krátké sestavy a zacvičit je, dovede 

využívat gymnastické cviky pro rozvoj své 

zdatnosti a pro správné držení těla 

 dovede se připravit samostatně pro různou 

pohybovou činnost 

 uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších 

sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků 

 respektuje pravidla fair play  

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i méně 

známém i v neznámém prostředí (příroda, 

silniční provoz, sportoviště)  

 zvládá praktické jednání a rozhodování i ve 

vypjatých situacích (úraz) 

 aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu 

 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

 

 Rytmická a kondiční gymnastika, aerobic-

polkový krok 

 Kompenzační cvičení, strečink, přímivé 

cvičení, posilování 

 

 Úpoly-střehové postoje, přetahy, přetlaky, 

pády  

 

Sportovní hry-házená, ringo, freesbee, vybíjená, 

přehazovaná, softball, basketball, kopaná, 

floorball, hokejbal 

 

Bruslení-základy bruslení, lední hokej 

 

Význam pohybu pro zdraví 

Hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPP - doping 

 

 

soustředění 

 

 

 

 

 

 

 

 

tělocvična 

 

 

 

tělocvična, 

hřiště 

 

 

 

 

 

 

zimní stadion  
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Předmět: Tělesná výchova – sportovní třídy – 7. ročník 
 

Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty Kurzy 

Poznámky 

 

Žák: 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti, aplikuje je 

ve hře, soutěži, při rekreační činnosti 

 posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 

možné příčiny 

 užívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin, 

uživatele internetu 

 naplňuje ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky - čestné soupeření, 

pomoc handicapovaným, respekt k opačnému 

pohlaví, ochrana přírody při sportu 

 dohodne se na spolupráci a taktice vedoucí k 

úspěchu družstva a dodržuje ji 

 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 

organizátora 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 

výkony, eviduje je a vyhodnotí 

 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché 

turnaje, závody na úrovni školy, 

spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

 zpracuje naměřená data a informace o 

pohybových aktivitách a podílí se na jejich 

Atletika 

 SBC – atletická abeceda 

 Běh vytrvalostní do 1500m 

 Terénní běh 

 Sprint  do 60 m 

 Štafetový běh  

 Skok daleký 

 Skok vysoký 

 Hod kriket. míčkem 

 

 

Gymnastika 

 Akrobacie-kotoul vpřed a vzad, letmo, stoj 

na lopatkách na hlavě a na rukou, přemet 

stranou, rovnovážné polohy a postoje, 

poskoky 

 Hrazda-náskok do vzporu, zákmihem seskok, 

sešin, výmyk, přešvih ve vzporu, vzpor ze 

závěsu v podkolení 

 Kruhy- houpání, komíhání, svis střemhlav, 

svis vznesmo 

 Trampolínka-náskoky, přímé skoky, kotoul 

letmo 

 Švédská bedna nadél-kotoul, náskok do 

dřepu 

 Švédská bedna našíř – přeskok skrčmo 

 Koza  - přeskok skrčmo, roznožmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stadion LA, 

terén 

tělocvična 

hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tělocvična 
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Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty Kurzy 

Poznámky 

prezentaci 

 odmítá dogy a jiné škodliviny neslučitelné se 

zdravím a sportovní etikou 

 získané dovednosti uplatní jako reprezentant 

školy 

 rozumí rozdílům mezi pohybovou činností 

různých skupin lidí a respektuje je  

 zvládá cvičební prvky, koordinuje pohyby, 

zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při 

osvojovaných cvicích, umí cvičit podle 

slovních pokynů, dovede z osvojených cviků 

připravit krátké sestavy a zacvičit je, dovede 

využívat gymnastické cviky pro rozvoj své 

zdatnosti a pro správné držení těla 

 dovede se připravit samostatně pro různou 

pohybovou činnost 

 uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších 

sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků 

 respektuje pravidla fair play  

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i 

v neznámém prostředí (příroda, silniční 

provoz),  

 zvládá praktické jednání a rozhodování i ve 

vypjatých situacích (úraz) 

 aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu 

 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 

známém prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu 

 Šplh – na tyči a na laně 

 Kladina – chůze, rovnovážné polohy a 

postoje, poskoky 

 Rytmická a kondiční gymnastika, aerobic-

polkový krok 

 Kompenzační cvičení, strečink, přímivé 

cvičení, posilování 

 

Úpoly-střehové postoje, přetahy, přetlaky, pády  

 

Sportovní hry-házená, ringo, freesbee, vybíjená, 

přehazovaná, softball, basketball, kopaná, floorball, 

hokejbal 

 

Bruslení- bruslení, lední hokej 

 

Lyžování a hry na sněhu 

 

 

 

 

 

Význam pohybu pro zdraví 

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LVVZ – výcvik - 

běžecké, sjezdové 

lyžování a snowboarding 

Soustředění (letní, zimní) 

 

 

 

MPP - doping 

 

 

 

 

tělocvična 

 

 

 

tělocvična, 

hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

zimní stadion  
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Předmět: Tělesná výchova – sportovní třídy – 8. ročník 

 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty Kurzy 

Poznámky 

 

Žák: 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti, aplikuje je 

ve hře, soutěži, při rekreační činnosti 

 posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 

možné příčiny 

 užívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin, 

uživatele internetu 

 naplňuje ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky - čestné soupeření, 

pomoc handicapovaným, respekt k opačnému 

pohlaví, ochrana přírody při sportu 

 dohodne se na spolupráci a taktice vedoucí k 

úspěchu družstva a dodržuje ji 

 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 

organizátora 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 

výkony, eviduje je a vyhodnotí 

 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché 

turnaje, závody na úrovni školy, 

spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

 zpracuje naměřená data a informace o 

pohybových aktivitách a podílí se na jejich 

prezentaci 

Atletika 

 SBC – atletická abeceda 

 Běh vytrvalostní do 1500m a 12 min 

 Terénní běh 

 Sprint  do 60 m 

 Štafetový běh  

 Skok daleký 

 Skok vysoký – flop, stredl 

 Vrch koulí 

 

 

Gymnastika 

 Akrobacie-kotoul vpřed a vzad (do zášvihu, 

do roznožení), letmo, stoj na lopatkách na 

hlavě a na rukou do kotoulu, přemet stranou, 

rovnovážné polohy a postoje, poskoky, 

rondat 

 Hrazda-náskok do vzporu, zákmihem seskok, 

sešin, výmyk, přešvih ve vzporu, vzpor ze 

závěsu v podkolení, toč jízdmo 

 Kruhy- houpání, komíhání, svis střemhlav, 

svis vznesmo, shyb 

 Trampolínka-náskoky, přímé skoky, kotoul 

letmo 

 Švédská bedna nadél-kotoul, náskok do 

dřepu 

 Švédská bedna našíř – přeskok skrčmo 

 Koza  - přeskok skrčmo, roznožmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terén, stadion 

LA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tělocvična 
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Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty Kurzy 

Poznámky 

 odmítá dogy a jiné škodliviny neslučitelné se 

zdravím a sportovní etikou 

 získané dovednosti uplatní jako reprezentant 

školy 

 rozumí rozdílům mezi pohybovou činností 

různých skupin lidí a respektuje je  

 zvládá cvičební prvky, koordinuje pohyby, 

zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při 

osvojovaných cvicích, umí cvičit podle 

slovních pokynů, dovede z osvojených cviků 

připravit krátké sestavy a zacvičit je, dovede 

využívat gymnastické cviky pro rozvoj své 

zdatnosti a pro správné držení těla 

 dovede se připravit samostatně pro různou 

pohybovou činnost 

 uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších 

sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků 

 respektuje pravidla fair play  

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i 

v neznámém prostředí (příroda, silniční 

provoz),  

 zvládá praktické jednání a rozhodování i ve 

vypjatých situacích (úraz) 

 aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu 

 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 

známém prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu 

 Šplh – na tyči a na laně (bez přírazu) 

 Kladina – chůze, rovnovážné polohy a 

postoje, poskoky, kotoul 

 Rytmická a kondiční gymnastika, aerobic-

polkový krok 

 Kompenzační cvičení, strečink, přímivé 

cvičení, posilování 

 

Úpoly-střehové postoje, přetahy, přetlaky, pády  

 

Sportovní hry-házená, ringo, freesbee, vybíjená, 

přehazovaná, softball, basketball, kopaná, floorball, 

hokejbal 

 

Bruslení- bruslení, lední hokej 

 

Význam pohybu pro zdraví 

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soustředění (letní a zimní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tělocvična 

 

 

 

 

 

 

 

 

zimní stadion  

 

 

 

 

 

 

MPP - doping 
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Předmět: Tělesná výchova – sportovní třídy – 9. ročník 

 

Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty Kurzy 

Poznámky 

 

Žák: 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti, aplikuje je 

ve hře, soutěži, při rekreační činnosti 

 posoudí provedení osvojované pohybové 

činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 

možné příčiny 

 užívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin, 

uživatele internetu 

 naplňuje ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky - čestné soupeření, 

pomoc handicapovaným, respekt k opačnému 

pohlaví, ochrana přírody při sportu 

 dohodne se na spolupráci a taktice vedoucí k 

úspěchu družstva a dodržuje ji 

 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 

organizátora 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 

výkony, eviduje je a vyhodnotí 

 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché 

turnaje, závody na úrovni školy, 

spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

 zpracuje naměřená data a informace o 

pohybových aktivitách a podílí se na jejich 

prezentaci 

Atletika 

 SBC – atletická abeceda 

 Běh vytrvalostní do 1500m a 12 min 

 Terénní běh 

 Sprint  do 60 m 

 Štafetový běh  

 Skok daleký – skrčný závěs, (trojskok) 

 Skok vysoký – flop, stredl 

 Vrch koulí 

 

 

Gymnastika 

 Akrobacie-kotoul vpřed a vzad (do zášvihu, 

do roznožení), letmo, stoj na lopatkách na 

hlavě a na rukou do kotoulu, přemet stranou, 

rovnovážné polohy a postoje, poskoky, 

rondat 

 Hrazda-náskok do vzporu, zákmihem seskok, 

sešin, výmyk, přešvih ve vzporu, vzpor ze 

závěsu v podkolení, toč jízdmo, toč vzad 

 Kruhy- houpání, komíhání, svis střemhlav, 

svis vznesmo, shyby 

 Trampolínka-náskoky, přímé skoky, kotoul 

letmo, salto vpřed 

 Švédská bedna nadél-kotoul, náskok do 

dřepu, přeskok roznožmo 

 Švédská bedna našíř – přeskok skrčmo 

 Koza  - přeskok skrčmo, roznožmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terén, stadion 

LA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tělocvična 
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Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty Kurzy 

Poznámky 

 odmítá dogy a jiné škodliviny neslučitelné se 

zdravím a sportovní etikou 

 získané dovednosti uplatní jako reprezentant 

školy 

 rozumí rozdílům mezi pohybovou činností 

různých skupin lidí a respektuje je  

 zvládá cvičební prvky, koordinuje pohyby, 

zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při 

osvojovaných cvicích, umí cvičit podle 

slovních pokynů, dovede z osvojených cviků 

připravit krátké sestavy a zacvičit je, dovede 

využívat gymnastické cviky pro rozvoj své 

zdatnosti a pro správné držení těla 

 dovede se připravit samostatně pro různou 

pohybovou činnost 

 uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších 

sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků 

 respektuje pravidla fair play  

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i 

v neznámém prostředí (příroda, silniční 

provoz),  

 zvládá praktické jednání a rozhodování i ve 

vypjatých situacích (úraz) 

 aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu 

 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 

známém prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu 

 Šplh – na tyči a na laně (bez přírazu) 

 Kladina – chůze, rovnovážné polohy a 

postoje, poskoky, kotoul 

 Rytmická a kondiční gymnastika, aerobic-

polkový krok 

 Kompenzační cvičení, strečink, přímivé 

cvičení, posilování 

 

Úpoly-střehové postoje, přetahy, přetlaky, pády  

 

Sportovní hry-házená, ringo, freesbee, vybíjená, 

přehazovaná, softball, basketball, kopaná, floorball, 

hokejbal 

 

Bruslení- bruslení, krasobruslení, lední hokej 

 

Význam pohybu pro zdraví 

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soustředění (letní a zimní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPP –  doping 

 

 

 

 

tělocvična 

 

 

 

 

zimní stadion  

 

 

MPP - doping 
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Vzdělávací oblast: 
Člověk a svět práce 

 

Vzdělávací obor: 

Člověk a svět práce – vzdělávací obsah je realizován prostřednictvím předmětů 

                                  Pracovní činnosti ( v 6. a 7. ročníku) 

                                  Svět práce ( v 8. a 9. ročníku) 
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Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti – 2. stupeň 

 

 
Předmět Pracovní činnosti je realizován ve třech tematických okruzích – 

 

Pěstitelské práce, chovatelství 

Příprava pokrmů 

Technické práce 

 

Tyto tematické okruhy budou vyučovány jako samostatné předměty, přičemž okruh 

Pěstitelské práce, chovatelství budou navštěvovat všichni žáci 6. a 7. tříd, okruh Příprava 

pokrmů bude určen především dívkám a Technická práce především chlapcům. 

Na vysvědčení budou tyto 3 tematické okruhy hodnoceny souhrnně jednou známkou. 

 

Protože jsou tematické okruhy rozdílného charakteru a každý okruh může být 

vyučován jiným pedagogem, máme provedenou charakteristiku, výchovné a vzdělávací 

strategie a učební osnovy pro každý okruh samostatně. 
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Charakteristika tematického okruhu Pěstitelské práce, chovatelství 

 
 

a) Obsahové, časové a organizační vymezení okruhu. 

 

 Tematický okruh pěstitelské práce, chovatelství je součástí předmětu Pracovní 

činnosti. Je vyučován  v 6. a 7. ročníku  půl hodiny týdně. 

Nejvyšší počet žáků ve skupině je pro výuku tohoto okruhu 24. Výuka bude probíhat v 

učebně a na školní zahradě. 

 

  Ve vzdělávacím okruhu se zaměříme   

- na osvojení základních pracovních postupů při pěstování  a ošetřování rostlin 

- na osvojení základních pracovních postupů při  chovu vybraných druhů živočichů 

- dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce 

- na osvojení vhodného výběru nářadí a správného zacházení s ním 

- na osvojení základních pracovních návyků a dovedností 

- na schopnost rozvíjení schopností plánovat, organizovat a hodnotit práci 

- na schopnost pracovat samostatně i v týmu. 

 

Formy a metody práce 

 - praktické činnosti při plnění zadaných úkolů 

 - frontální výuka s demonstračními pomůckami 

 - pozorování a pokusy s vedením zápisů 

 - respektování řádů odborných pracovišť a zásad bezpečnosti a hygieny práce 
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b) Výchovné a vzdělávací strategie 

 

 

Kompetence k učení 

 vedeme žáky k práci s odbornou literaturou (atlasy. klíče, odborné časopisy) -vyhledá- 

vání a zpracování informací. 

 vedeme je k samostatnému pozorování a vytváření závěrů 

 vyžadujeme vedení stručných zápisů o prováděných pokusech 

 

Kompetence k řešení problémů 

 zařazujeme do výuky úkoly jejichž řešení a pracovní postup mohou žáci sami navrhnout 

 vedeme je k samostatnosti při organizaci práce při plnění zadaného úkolu 

 vedeme je k vyhodnocování získaných fakt při pozorování a pokusech 

 

Kompetence komunikativní 

 vedeme žáky k domluvení se o pracovním postupu a rozdělení práce na pracovišti 

 vyžadujeme zhodnocení vykonané práce 

 zařazujeme přípravu a přednesení krátkých referátů s využitím odborné literatury 

 

Kompetence sociální a personální 

 vedeme žáky k orientaci v pracovních činnostech 

 vedeme žáky k využití profesních informací při výběru povolání  

 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k pochopení svých práv a povinností při plnění zadané práce 

 vedeme žáky k zodpovědnosti při plnění zadaných úkolů 

 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky k ovládání pracovních postupů 

 vedeme je k výběru vhodného nářadí 

 vedeme je k dodržení technologické kázně, bezpečnosti a hygieny práce 
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    Předmět: Pracovní činnosti 

   Tematický obor: Pěstitelské práce a chovatelství - 6. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

Žák: volí vhodné pracovní postupy 

při pěstování rostlin 

- základní podmínky pro pěstování 

rostlin 

- půda a její zpracování 

- osivo a sadba 

- podmínky  a zásady pěstování  

  vybraných druhů zeleniny 

                                

 pěstuje a využívá květiny pro 

výzdobu 

 Okrasné rostliny 

 - pokojové rostliny, základy     

  ošetřování 

 - úprava květin, vazačství 

 - pěstování vybraných druhů  

   trvalek 

  

 používá vhodné pracovní 

pomůcky a provádí jejich 

údržbu 

- druhy nářadí 

- vhodný výběr nářadí pro různé  

  činnosti s ohledem k velikosti  

  postavy 

- nácvik pracovních dovedností s  

  jednotlivými druhy nářadí 

  

 prokáže základní znalost chovu 

drobných zvířat a zásad 

bezpečného kontaktu se zvířaty. 

Chov vybraného druhu zvířete v  

  domácnosti (křečci, andulky). 

- podmínky chovu 

- hygiena a bezpečnost chovu 

- kontakt se zvířaty 

 Exkurze do 

zverimexu. 

 dodržuje technologickou kázeň, 

zásady bezpečnosti a hygieny 

práce. Poskytne první pomoc 

při úrazu. 

Zásady bezpečnosti a hygieny práce. 

1. pomoc při poranění 

- při všech pracovních činnostech 
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   Předmět: Pracovní činnosti   

  Tematický obor: Pěstitelské práce a chovatelství - 7 . ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

Žák: volí vhodné pracovní postupy 

při pěstování rostlin 

 

 

 

 

 

 

 

 základní podmínky pro pěstování  

 rostlin 

-výživa a ochrana rostlin 

-ochrana rostlin 

-ochrana půdy 

ovocné rostliny 

-význam ovoce, druhy rozdělení 

-způsob pěstování 

-uskladnění a zpracování 

 hnojiva 

kompost 

 pěstuje a využívá květiny pro 

výzdobu 

pěstování okrasných dřevin 

 - význam, druhy, ošetření 

 pěstování letniček 

  

 používá vhodné pracovní 

pomůcky a provádí jejich 

údržbu 

výběr vhodného nářadí a jeho správné a 

bezpečné použití 

očistění a uložení nářadí po ukončení 

pracovní činnosti 

přiměřená údržba 

  

 prokáže základní znalosti chovu  

drobných zvířat a zásad 

bezpečného kontaktu se zvířaty 

chov vybraného druhu zvířete v 

domácnosti II 

-chov, kočky, psa 

-podmínky chovu 

-hygiena a bezpečnost 

-kontakt se zvířaty 

  

 dodržuje technologickou kázeň, 

zásady bezpečnosti a hygieny 

práce. Poskytne první pomoc 

při  úrazu. 

zásady bezpečnosti a hygieny práce 

1. pomoc při  krvácivém zranění 

1. pomoc při poranění zvířetem 
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Charakteristika tematického okruhu Příprava pokrmů - 2. stupeň 

 
a) obsahové, časové a organizační vymezení okruhu 

 

Okruh  Příprava pokrmů je součástí vzdělávací oblasti "Člověk a svět práce", obsah 

tohoto okruhu je realizován v předmětu Pracovní činnosti. 

Vyučují se především dívky v 6. a 7. ročníku. 

Časová dotace v učebním plánu je 1/2 hodiny týdně. 

Vyučování probíhá v odborné učebně - cvičná kuchyňka. 

 

Vzdělávání v předmětu příprava pokrmů směřuje k: 

- získání základních pracovních dovedností a návyků, zejména v činnostech  

  v domácnosti, vedení domácnosti 

- poznání technologických postupů při přípravě pokrmů, odpovědnost za jejich  

  dodržování 

- osvojení si a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, hygieny práce, 

  organizace a plánování práce, získání pozitivního vztahu k práci, k tvůrčí činnosti  

- získání poznatků a dovedností pro volbu vlastního profesního zaměření 

- jako příležitost seberealizace 

- získání potřebné sebedůvěry 
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b) Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

 

vedeme žáky    - k poznání smyslu a cíle učení 

                         - k pozitivnímu vztahu k učení,  k práci s odbornou literaturou 

                         - k zadávání úkolů, které umožní volbu různých postojů 

 

Kompetence k řešení problému 

 

vedeme žáky     - chápat, že při práci se budou setkávat s problémy, které nemají jen 

                             jedno správné řešení 

                          - k aplikování získaných poznatků v  praktické činnosti (v praxi) 

                          - k odpovědnosti za své rozhodnutí  

 

Kompetence komunikativní 

 

vedeme žáky     - k používání správného gastronomického názvosloví 

                          - k využívání informačních zdrojů (odborné literatury, internet, tisk..) 

                          - aby uměli naslouchat druhým, vhodně, slušně na ně reagují, diskutují 

 

Kompetence sociální a personální 

 

vedeme žáky     - k práci ve skupinách, ke spolupráci ve skupině 

                          - věcně argumentovat, aby si vzali poučení z toho, co ostatní říkají a jak 

                             ostatní jednají- předávání gastronomických zkušeností mezi žáky 

 

Kompetence občanské 

 

vedeme žáky     - respektovat pravidla při práci 

                          - k první pomoci při zranění v domácnosti 

                          - k důslednému dodržování pravidel slušného chování 

 

Kompetence pracovní 

 

vedeme žáky     - k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci 

                          - k bezpečnému a účinnému využívání elek. přístrojů 

                          - k šetrnému zacházení s potravinami 

                          - k dodržování technologických postupů při přípravě pokrmů 

                          - k ochraně svého zdraví a zdraví druhých  
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     Předmět: Pracovní činnosti 

    Tematický obor: Příprava pokrmů -  6. - 7. ročník  

 

 Školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty 
Poznámky 

Žák: -používá základní kuchyňský 

inventář a bezpečně obsluhuje 

základní spotřebiče 

Seznámení s vybavením kuchyně a 

kuchyňskými elektrickými spotřebiči 

s ohledem na bezpečnost práce 

- udržování pořádku a čistoty 

 možnost 

exkurze do 

elektroprodejny 

 -připraví jednoduché pokrmy v 

souladu se zásadami zdravé výživy 

Studená kuchyně s ohledem na 

zdravou výživu 

Teplá kuchyně 

- základní postupy při přípravě pokrmů 

a nápojů 

Práce s odbornou literaturou 

Polotovary 

Využití koření v teplé i studené 

kuchyni 

- druhy, poznávání, praktické využití, 

výstavka 

Nákup a skladování potravin 

Estetická úprava pokrmů 

Sestavování jídelníčku 

 možnost 

exkurze do 

supermarketu na 

polotovary 

 -dodržuje základní principy 

stolování, společenského chování a 

obsluhy u stolu ve společnosti 

Prostírání, skládání ubrousků 

Stolničení, chování u stolu 

Slavnostní stolování 

Aranžování květin 

Menu, meníčka 

 možnost 

exkurze do 

restaurace, 

hotelu 

 -dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při úrazech v kuchyni 

Praktický nácvik první pomoci úrazů 

v kuchyni 
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Charakteristika tematického okruhu Technické práce 

 
a) Obsahové, časové a organizační vymezení okruhu. 

  

Tematický okruh Technické  práce je součástí předmětu Pracovní činnosti. Je 

vyučován  v 6. a 7. ročníku  jednu hodinu měsíčně. 

Nejvyšší počet žáků ve skupině je pro výuku tohoto okruhu  24. Výuka bude probíhat             

v učebně dílen. 

 

 Ve vzdělávacím okruhu se zaměříme   

- na osvojení základních pracovních postupů při práci s technickými materiály. 

- na dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce 

- na osvojení vhodného výběru nářadí a správného zacházení s ním 

- na osvojení základních pracovních návyků a dovedností 

- na schopnost rozvíjení schopností plánovat, organizovat a hodnotit práci 

- na schopnost pracovat samostatně i v týmu. 

 

Formy a metody práce 

- praktické činnosti při plnění zadaných úkolů 

- respektování řádů odborných pracovišť a zásad bezpečnosti a hygieny práce 

 

b) Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Kompetence k učení 

 vedeme je k samostatnému pozorování a vytváření závěrů 

 vyžadujeme vedení stručných zápisů o prováděných pokusech 

 

Kompetence k řešení problémů 

 zařazujeme do výuky úkoly jejichž řešení a pracovní postup mohou žáci sami  

navrhnout 

 vedeme je k samostatnosti při organizaci práce při plnění zadaného úkolu 

 vedeme je k vyhodnocování získaných faktů při pozorování a pokusech 

 

Kompetence komunikativní 

 vedeme žáky k domluvení se o pracovním postupu a rozdělení práce na pracovišti 

 vyžadujeme zhodnocení vykonané práce 

 

Kompetence sociální a personální 

 vedeme žáky k orientaci v pracovních činnostech 

 vedeme žáky k využití profesních informací při výběru povolání  

 

Kompetence občanské 

 vedeme žáky k pochopení svých práv a povinností při plnění zadané práce 

 vedeme žáky k zodpovědnosti při plnění zadaných úkolů 

 

Kompetence pracovní 

 vedeme žáky k ovládání pracovních postupů 

 vedeme je k výběru vhodného nářadí 

 - vedeme je k dodržení technologické kázně, bezpečnosti a hygieny práce



 

352 

 

Vyučovací předmět : Pracovní činnosti 

Tematický obor : Technické práce – 6. ročník 

 

Školní výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty  
Poznámky 

    Práce s technickými materiály 

Žák: 

 

 -   je seznámen s řádem učebny, s bezpečností a                    

hygienou práce  

 

 -   zná zásady poskytnutí první pomoci při úrazu 

 

 -   je schopen načrtnout jednoduchý náčrtek  

     výrobku 

 

 -   zvládá základní postupy při opracování dřeva 

     měření, orýsování, řezání, broušení a vrtání 

 

 

 -  zvolí a umí použít vhodné pracovní nástroje a      

    nářadí 

 

 

-  organizace a bezpečnost práce 

 

 

 

 

- technické náčrty a výkresy, 

  technické informace 

 

- vlastnosti materiálu, užití  

v praxi   

     - dřevo, plast 

 

 

- úloha techniky v životě člověka, 

  zneužití techniky, technika a 

  životní prostředí 

- pracovní postupy - zhotovení 

  výrobků ze  dřeva a plastu  

- jednoduché pracovní postupy  

  a operace 

- pracovní pomůcky nářadí a 

  nástroje pro  ruční opracování 

 

 

Ov - hygiena, bezpečnost,  

ochrana zdraví, činnost lidí  

 

Př - zdravověda - první pomoc 

 

M - geometrie - rýsování 

 

 

Př - péče o životní prostředí,     

ekologické problémy 

Př - dřeviny, význam lesa 

 
F - technika, stroje a nástroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jmenovka - dřevo 

 

Přívěsek - plast 
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Vyučovací předmět : Pracovní činnosti 

Tematický obor : Technické práce – 7. ročník 

Školní výstupy Učivo  
Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty  
Poznámky 

    Práce s technickými materiály 

 

Žák: 

 -   je seznámen s řádem učebny, s bezpečností a                    

hygienou práce  

 

 -   zná zásady poskytnutí první pomoci při úrazu 

 

 -   je schopen načrtnout jednoduchý náčrtek  

     výrobku 

 

 -   zvládá základní postupy při opracování dřeva 

     měření, orýsování, řezání, broušení a vrtání 

 

 

 -  zvolí a umí použít vhodné pracovní nástroje a      

    nářadí 

 

 

-  organizace a bezpečnost práce 

 

 

 

 

- technické náčrty a výkresy, 

  technické informace 

 

- vlastnosti materiálu, užití  

v praxi   

     - kovy 

     - výroba železa a oceli 

 

- úloha techniky v životě člověka, 

  zneužití techniky, technika a 

  životní prostředí 

- pracovní postupy - zhotovení 

  výrobků ze  dřeva a plastu  

- jednoduché pracovní postupy  

  a operace 

- pracovní pomůcky nářadí a 

  nástroje pro  ruční opracování 

 

 

Ov - hygiena, bezpečnost,  

ochrana zdraví, činnost lidí  

 

Př - zdravověda - první pomoc 

 

M - geometrie - rýsování 

 

 

Př - péče o životní prostředí,     

ekologické problémy 

 
 

F - technika, stroje a nástroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

háček - drát 

 

krabička - plech 
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Charakteristika vyučovacího předmětu Svět práce – 2. stupeň 

 
 

a) Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu 

  Předmět Svět práce je vyučován v 8. a 9. ročníku ve dvouhodinovém bloku 1 x za 14 dní. 

Časová dotace tohoto předmětu je posílena o 1 disponibilní hodinu. Výuka je realizována 

v běžných třídách, podle potřeby jsou využívány i učebny s výpočetní technikou. Pro žáky jsou 

organizovány exkurze na burzy středních škol, na IPS Úřadu práce v Prachaticích, do 

elektrotechnického závodu ve Vimperku a do středních škol. V 9. ročníku probíhají besedy se 

zástupci středních škol. 

 Vzdělávací obsah prolíná celým základním vzděláváním. Žáci se učí plánovat, organizovat 

a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v týmu. Žákům jsou poskytovány důležité informace ze 

sféry výkonu práce, které mají velký význam při odpovědném rozhodování o dalším profesním 

zaměření.  

  

Vzdělávací obsah je rozdělen na tematické okruhy:  

 - možnosti vzdělávání  (náplň studijních a učebních oborů, přijímací řízení, informace a 

poradenské služby) 

 - volba profesní orientace (sebepoznávání, osobní zájmy a cíle, osobní vlastnosti a 

schopnosti, tělesný a zdravotní stav, sebehodnocení, vlivy na volbu profesní orientace, práce 

s profesními informacemi a využívání poradenských služeb) 

 - trh práce (různá povolání, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů, 

charakter a druhy pracovních činností, kvalifikační, zdravotní a osobnostní požadavky, rovnost 

příležitostí na trhu práce) 

 - zaměstnání (pracovní příležitosti v regionu, způsoby hledání zaměstnání, psaní 

životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, práva a povinnosti zaměstnanců 

i zaměstnavatelů, činnost úřadů práce) 

 - podnikání (druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé 

podnikání) 

 

 Do tematického okruhu Svět práce jsou včleněny dvě části průřezového tématu Osobnostní 

a sociální výchova: Osobnostní rozvoj a Sociální rozvoj. Pro jejich realizaci se do výuky zařazují ta 

témata, která reflektují aktuální potřeby žáků, popřípadě vycházejí ze vzájemné domluvy s nimi. 

Uskutečňují se prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a příslušných diskusí. 

Obě části reflektují osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Smyslem je pomáhat 

každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě 

samému i k dalším lidem a světu.  
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b) Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

 - vedeme žáky k plánování svých cílů, k nutnosti dalšího studia a celoživotního vzdělávání 

 - vedeme ke kritickému posuzování svých schopností a k objektivnímu hodnocení své 

osobnosti 

 - předkládáme žákům různé informační zdroje s ohledem na volbu povolání 

Kompetence k řešení problémů 

 - vedeme žáky k vyhledávání informací o různých typech povolání 

 - umožňujeme mu činit závažná rozhodnutí ohledně volby povolání 

 - předkládáme žákům dostatek námětů k samostatnému uvažování a řešení problémů 

Kompetence komunikativní 

 - dáváme prostor k vyjadřování svých myšlenek a názorů 

 - vedeme žáky ke schopnosti naslouchat promluvám druhých lidí 

 - umožňujeme žákům účinně se zapojovat do diskuse, obhajovat svůj názor a vhodně 

komunikovat 

 - vedeme žáky k formulování vlastních názorů 

Kompetence sociální a personální 

 - vedeme žáky k chápání potřeby efektivně spolupracovat s druhými při řešení dané situace 

 - vedeme k vytváření pozitivní představy o sobě samém 

 - navozujeme situace vedoucí k vědomí odlišnosti a jedinečnosti každého člověka 

Kompetence občanské 

 - vedeme ke schopnosti zodpovědně se rozhodovat podle dané situace 

 - vedeme žáka k pochopení základních principů, na nichž spočívají zákony a společenské 

normy 

Kompetence pracovní 

 - vedeme žáky k plnění povinností a závazků, dodržování vymezených pravidel 

 - vedeme žáky ke schopnosti adaptovat se na změněné pracovní podmínky 

 - umožňujeme žákům orientovat se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění 

podnikatelského záměru 
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    Předmět: Svět práce - 8. ročník 
 

 Školní výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, 

projekty 

Poznámky 

  Volba profesní orientace   

 

žák: 

 

- seznámí se s obsahem předmětu a se 

způsobem hodnocení 

Volba profesní orientace 

- úvodní informace 

- pravidla diskuse 

- dotazník povolání 

  

  

- stanovuje si osobní cíle a kroky k jejich 

dosažení 

- uvědomuje si, v kterých předmětech je 

dobrý, silné i slabé stránky  

- je schopen plánování svých vlastních aktivit 

Seberegulace a sebeorganizace 

- význam plánování (organizace času, 

plánování učení a studia) 

- zaměření na tři oblasti (škola, stránky 

osobnosti, výběr povolání) 

- cvičení sebekontroly, sebehodnocení 

- sebeovládání (regulace vlastního jednání, 

vůle) 

OSV – Osobnostní rozvoj 

 

 

 

 

Výchova ke zdraví 

 

MP 151 

 

T 130 – 132 

T 133 

  

- postupně si uvědomuje charakter a rozsah 

svých schopností, dovedností a zájmů, 

které mu usnadňují rozhodování při volbě 

profesního uplatnění 

- pomocí projektu si porovná své schopnosti 

a vědomosti se svými vrstevníky z jiných 

škol ČR 

- uvědomí si nutnost sebepoznání pro 

správnou volbu povolání  

- uvědomí si, že každý jedinec je osobnost 

- na základě typologie osobnosti si uvědomí 

své silné (slabé) stránky i nutnost jejich 

posilování (potlačování)  

Sebepoznávání a sebepojetí 

- rozvoj schopností poznávání  

- cvičení smyslového vnímání, pozornosti 

a soustředění 

- cvičení dovedností zapamatování (testy 

na čísla, jména) 

- jak jsem na tom, jak mě vidí ostatní 

- poznávání lidí (vzájemné poznávání se 

ve třídě, pozornost vůči odlišnostem a 

hledání výhod v odlišnostech, chyby při 

poznávání lidí) 

- charakteristické rysy osobnosti 

(schopnosti, zájmy, povahové vlastnosti, 

tělesný a zdravotní stav)  

OSV – Osobnostní rozvoj 

Výchova k občanství  

(Morální rozvoj) 

 

 

 

projekt – test OSP, M, Čj 

 

 

 

 

 

OSV – Sociální rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP 122 

MP 40-43 
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- kladné a záporné znaky osobnosti 

- typologie osobnosti  

- hierarchie hodnot, instrumentální 

hodnoty 

- motorika, jak využívám mozek 

PŽ 15 

MP 66-69 

T69,MP53-55 

MP 62-63,  

T49,MP44-46 

  

- zamyslí se nad změnami, se který-mi se 

bude muset po odchodu ze základní školy 

vyrovnat, a pozná způsoby, jak se může na 

změny připravit a jak je může zvládnout 

Psychohygiena 

- zvládání stresu 

- hledání pomoci při potížích 

- uvolnění, relaxace 

OSV – Osobnostní rozvoj 

Výchova k občanství 

(Zdraví a prevence) 

 

  

- uvědomuje si nutnost respektovat sám sebe 

i druhé, přijmout názor druhého, aktivně 

naslouchat 

 

Mezilidské vztahy 

- empatie 

- respektování 

- lidská práva jako regulativ vztahů 

- vztahy ve třídě 

OSV – Sociální rozvoj 

Výchova k občanství 

 (Morální rozvoj) 

 

  

- je schopen posoudit reálnost vlastních 

profesních aspirací, stejně jako i reálné 

možnosti uplatnění svých vlastností, 

schopností, dovedností a zájmů 

- je seznámen s činností IPS úřadu práce a 

v případě potřeby umět jejich služeb využít 

Vlivy na volbu profesní orientace 

- rozhodování o budoucnosti 

- styly rozhodování 

- kdo mě ovlivňuje při rozhodování 

- co mi brání se rozhodnout 

- informační základna pro volbu povolání, 

poradenské služby, práce s profesními 

informacemi 

 

Výchova k občanství 

 (Občan a stát) 

 

 

exkurze (IPS ÚP, výrobní 

závod) 

 

 

MP 77-79 

T 81 

MP 85-91 

MP 92-94 

  Trh práce   

  

- seznámí se se systémem českého školství 
Možnosti vzdělávání 

- druhy středních škol 

- možnosti dalšího vzdělávání 

  

  

- seznámí se se znaky povolání a 

s předpoklady pro jejich výkon 

- osvojuje si vědomosti, které mu umožňují 

pochopit svět práce 

Rozdělení povolání 

- hodnocení znaků povolání a předpokladů 

pro jejich výkon 

- druhy pracovišť, prac. prostředků, 

objektů, činností 

 

 

 

 

 

 

SP 22 

PŽ 19-25 
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- uvědomuje si, že výběr povolání záleží 

jenom na jeho zájmech, schopnostech a 

zdravotním stavu  

- je si vědom toho, že ve všech povoláních 

lze vyniknout 

- uvědomuje si, že nezaměstnaný si musí 

aktivně hledat novou práci 

- uvědomuje si nutnost celoživotního 

vzdělávání 

- požadavky zdravotní, kvalifikační a 

osobnostní 

- rovnost příležitostí na trhu práce 

- hodnoty práce 

- stereotypní představy o povolání (Co si 

myslím já) 

- nezaměstnanost 

 

 

Výchova k občanství (Stát 

a hospodářství) 

 

 

 

MP 181-184 

MP 217-220 
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Předmět: Svět práce - 9. ročník 

 

 Školní výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, 

projekty 

Poznámky 

 

žák: 

 

- rozvíjí specifické dovednosti z oblasti 

informační gramotnosti, které mu 

umožní vyhledávat a hodnotit 

informace mající vztah k volbě 

povolání 

- aktivně se seznamuje s obsahem a 

náplní mnoha tradičních, ale i nových 

profesí 

- aktivně vyhledává nové informace 

pomocí internetu, tisku, besed, 

exkurzí, prezentačních CD 

Volba profesní orientace 

- dotazník povolání 

- dovednosti pro učení a studium 

- práce s profesními informacemi a 

využívání poradenských služeb 

- vyhledávání a třídění informací 

 

 

vyhodnocení projektu  (test 

OSP, M, Čj) 

 

 

exkurze (burzy středních 

škol, dny otevřených dveří 

na SŠ) 

besedy se zástupci SŠ 

 

 

  

- pochopí nutnost spojovat rozhodování 

se znalostí svých osobních 

předpokladů a s vyhledáváním 

potřebných profesních informací 

- dovede zvažovat klady i zápory 

jednotlivých povolání a realisticky 

hodnotit své šance ve vybraném 

povolání na trhu práce 

Možnosti vzdělávání 

- druhy vzdělávání 

- na co se ptát (příprava na exkurze, 

besedy, dny otevřených dveří) 

- náplň učebních a studijních oborů 

(učební plány) 

- zdroje informací  

- přijímací řízení (příprava na 

přijímací pohovory) 

 

 

 

 

 

 

Atlasy školství, internet, 

inzeráty v tisku, informace 

ÚP o zaměstnanosti 

 

 

 

 

 

 

 

MP 232-240 

  

- seznamuje se s dovednostmi pro 

rozhodování se v závažných životních 

situacích 

- je schopen samostatného rozhodování 

v řadě problémových situací 

Sebepoznávání 

- rozhodování o budoucnosti 

- styly rozhodování 

- kdo mě ovlivňuje při rozhodování 

- co mi brání se rozhodnout 

- zvládání situací 

 

Výchova ke zdraví 

Výchova k občanství 

 

MP 77-79 

MP 81 

MP 85-91 

MP 92 

MP 98-100 
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- zaujímá hodnotové postoje  

- uvědomuje si, v čem a jak se chce ještě 

zlepšovat 

- dražba – vybíráme povolání 

- kdybych mohl být 

- hodnotové postoje 

- jak si vedu ve škole (kontrola cílů) 

MP 101-104 

MP 107-108 

 

MP 141-142 

  

- na modelových situacích si uvědomuje 

možnosti řešit nevšedně běžné situace 

- formou her se připravuje na významnou 

změnu v životě 

Kreativita 

- cvičení pro rozvoj originality,  

schopnosti vidět věci jinak  

- adaptace na životní změny  

- vstup do SŠ – případové studie 

- příprava na přijímací pohovory 

OSV – Osobnostní rozvoj  

 

 

T83,84,85 

 (229-240) 

MP 232-240 

  

- uvědomuje si nutnost respektovat sám 

sebe i druhé, přijímat názor druhého, 

aktivně naslouchat 

- zvládá základní principy asertivity 

Komunikace 

- verbální a neverbální  

- řeč těla, zvuků a slov, prostředí 

- dialog (vedení, typy, pravidla) 

- komunikace v různých situacích 

(informování, odmítání, prosba, 

omluva, řešení konfliktů, žádost) 

- asertivní jednání 

OSV – Sociální rozvoj 

Výchova ke zdraví 

 

  

- je seznámen s nutností spolupráce ve 

větším pracovním kolektivu 

- zaujímá různé pozice v kolektivu 

- seznamuje se s technikami zvládání 

zátěžových situací 

Kooperace a kompetice (soutěživost) 

- dovednost odstoupit od vlastního 

nápadu 

- pozitivní myšlení 

- vedení a organizování práce skupiny 

- zvládání situací zátěže, konkurence 

OSV – Sociální rozvoj  

  

- je schopen orientovat se ve spektru 

pracovních příležitostí na trhu práce 

svého regionu 

- seznámí se s postupy při přijímání 

uchazečů do zaměstnání, uvědomí si, 

co od něho bude potenciální 

zaměstnavatel očekávat a jak lze tato 

Zaměstnání 

- pracovní příležitosti v obci, regionu 

- způsoby hledání zaměstnání 

- problémy nezaměstnanosti 

- práva a povinnosti zaměstnanců 

 a zaměstnavatelů 

- psaní životopisu (Curriculum vitae) 

- SWOT analýza životopisu 

  

 

 

 

OV8 
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očekávání naplnit 

- informace vyhledává na internetu, 

v tisku 

- pohovory u zaměstnavatele 

- prezentace své osoby při vstupu na trh 

práce 

  

- seznámí se s jednotlivými typy  

- uvědomí si výhody i rizika soukromého 

podnikání 

 

- má představu o fungování ekonomiky, 

toku peněz a zboží, seznámí se 

s typem daní, významem inflace, 

porovnáváním různých ekonomik 

pomocí HDP 

- vliv nezaměstnanosti na životní úroveň 

- seznámí se a uvědomí si potřebu tvorby 

finanční rezervy na stáří 

- uvědomí si výhodu vytváření finanční 

rezervy do budoucnosti  

Podnikání 

- druhy a struktura organizací 

- formy podnikání 

- drobné a soukromé podnikání 

Finanční gramotnost 

- koloběh ekonomiky 

- druhy daní 

- ekonomické ukazatele stavu 

ekonomiky (inflace, HDP, míra 

nezaměstnanosti) 

- důchodový systém (pilíře 

důchodového systému) 

- stavební spoření 

 

 

 

OV8 
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Nepovinné předměty 

 

Charakteristika nepovinného předmětu Náboženství 
 

            Předmět náboženství rozvíjí základní předpoklady křesťanského životního postoje a 

jednání. Hledání duchovních hodnot pro život člověka je obsaženo v každém hledání pravdy a 

dobra. Náboženská výchova pomáhá při hledání odpovědí na otázky po smyslu života. V 

širším slova smyslu se náboženská výchova orientuje na obecně lidské jevy: důvěra, vděčnost, 

odpouštění, radost, štěstí, ochota nezištně pomáhat.  

            V užším slova smyslu náboženská výchova římskokatolické církve zahrnuje v sobě 

spojení lidských zkušeností s Bohem, má motivovat k rozhodnutí se pro víru, výchovu 

k modlitbě, uvádění do svátků a slavností, výchovu ke svátostem a pokání vede k životu dítěte 

ve farnosti, jeho účasti na bohoslužbách a zapojení se do charitativních činností církve/např. 

Tříkrálová sbírka/. 

             Dítě má být uschopněno k otevírání se skutečnostem světa, ke vnímání života v jeho 

plnosti i s jeho rozpory, k rozvíjení existenciálních zkušeností, k porozumění křesťanskému 

obrazu Boha a Ježíše Krista, k otevření prostoru pro osobní modlitbu a meditaci, 

k zodpovědnému jednání ve společnosti s horizontem křesťanských mravních ideálů. 

            Výuka náboženské výchovy probíhá v rámci nepovinného předmětu křesťanská 

výchova a to v základní škole T. G. Masaryka,Vimperk a  je určena žákům  jak věřícím tak i 

nevěřícím. Tento předmět je přípustný všem žákům bez rozdílu. 

Věřícímu žákovi, pomáhá rozhodnout se uvědoměleji pro svou víru, ať už je jakéhokoliv 

vyznání, a tím snížit nebezpečí náboženské nezralosti nebo lhostejnosti. Žákovi, který hledá a 

táže se, nabízí výuka náboženství možnost seznámit se  s odpověďmi církve na své otázky a 

přemýšlet o nich. 

Žákovi, který se považuje za nevěřícího, který ale výuku náboženství neodmítá, je dána 

příležitost přemýšlet o své dosavadní osobní pozici.    

Účel výuky nepovinného předmětu křesťanská výchova ve škole lze souhrnně situovat kolem 

tří pojmů: informace, formace, a výchova ke konkrétnímu soužití. 

Informace :znamená umožnit žákům seriózní a přehledně uspořádané znalosti o křesťanském 

náboženství, jeho podstatě a projevech, o jeho historicky konkrétních formách v našem 

národě. 

Formace :znamená umožnit seriózní konfrontaci s problémy smyslu života spolu s etickými 

důsledky. Upozorňovat na existenci otázek, které člověk v životě nemůže dost dobře 

ignorovat. Umožnit žáku proces rozvoje rozhodnutí na náboženském poli. 

Výchova k dialogu: Rovněž toto téma je vysoce aktuální. Ve složité a nábožensky pluralitní 

společnosti je velmi důležité vychovávat k pokojnému soužití a k dialogu zvláště mezi 

příslušníky různých náboženských vyznání. V tomto ohledu může výuka náboženství ve škole 

nabídnout solidní výchovné prostředí.  Škola je ideálním místem pro výchovu k respektování 

druhých, k překonávání předsudků, které v minulosti vedly k náboženským srážkám a 

dokonce válkám, a i dnes vedou k nenávisti a násilí. 
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Doplňující vzdělávací obor: DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

 
Nepovinný předmět Dramatická výchova  

pro žáky 1. - 5. roč. 

Časová dotace: 1 hodina týdně 

Dramatická výchova je doplňující vzdělávací obor rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání. Není povinnou součástí základního vzdělávání, jeho vzdělávací obsah pouze 

doplňují a rozšiřují.  

 

Charakteristika dramatické výchovy 

Dramatická výchova je zaměřena na osobnostní a sociální rozvoj jednotlivce. Prostřednictvím 

dramatické improvizace, praktických cvičení a her, rozvíjet soubor dovedností, technik a vědomostí, 

potřebných v mezilidských vztazích, učit žáky  vyjadřovat  své city, myšlenky, názory a postoje a 

současně obohacovat a rozvíjet výrazové prostředky sloužící k sociální komunikaci. Prostřednictvím 

dramatických činností zde dítě dostává příležitost porozumět sobě samému a svému místu ve světě či 

zažít situace, se kterými se mohou v životě skutečně setkat a které si tak mohou předem prozkoumat a 

připravit se na ně, vyzkoušet různé možnosti řešení a vybírat z nich to nejlepší, mají možnost 

vyzkoušet si i roli někoho jiného a podívat se na problém jeho očima. To jim dovoluje zažít a pochopit 

množství lidských citů, myšlenek a názorů, hledat skutečné motivy jednání, naučit se v nich orientovat 

a odpovědně se rozhodovat. Dramatická výchova pomáhá utvářet vnitřně bohatou osobnost, vědomou 

si své hodnoty a zároveň otevřenou světu, schopnou sociálního porozumění a spolupráce.  

               Nepominutelný je její rozměr etický. Staví na vlastní zkušenosti a prožitku, proto je 

její účinek hluboký a trvalý. Je předmětem uvolnění, radosti, citového prožitku, 

seberealizace, zábavy, týmové práce, při které žáci rozvíjí svou fantazii a tvůrčí schopnosti. 

 

Cíl předmětu  

Vychovávat svobodnější, samostatnější a kultivovanou osobnost. 

Rozvíjet aktivní tvořivou osobnost, schopnou jednat, konat. 

Rozvíjet v žácích estetické vnímání a prožívání světa. 

Pěstovat představivost, obrazotvornost, fantazii, intuici, a tak působit na rozvoj tvůrčích schopností 

žáků. 

Rozvíjet citovou výchovu, dát žákům příležitost k ventilování citů, a tím přispět k správnému 

sociálnímu chování i postojům žáků (prevence neuróz a poruch sociálního chování). 

Vést k samostatnému, osobitému myšlení a adekvátnímu vyjadřování myšlenek. 

Zdokonalovat sociální dovednosti, rozvíjet kontakt, důvěru, citlivost, spolupráci s ostatními, a tím 

zlepšovat sebevědomí a schopnost rozhodování. 

Navozovat pocit úspěchu. 

 
 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Kompetence k řešení problémů 

Kompetence komunikativní 

Kompetence sociální a personální 

Kompetence občanské 
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Vzdělávací obsah dramatické výchovy 

Obsah učiva je zpracován jako očekávané výstupy pro 1. stupeň. Není členěn do jednotlivých ročníků. 

 

Očekávané výstupy - 1. stupeň  

Žák 

zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla; dokáže hlasem a 

pohybem vyjadřovat základní emoce a rozpoznávat je v chování druhých 

rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá pravidla hry; vstupuje do jednoduchých rolí a přirozeně 

v nich jedná 

zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání 

spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace; prezentuje ji před spolužáky; sleduje prezentace 

ostatních 

reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek z dramatického díla (divadelního, filmového, televizního, 

rozhlasového) 

propojuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem vyjádření vnitřních stavů a emocí 

vlastních i určité postavy 

pracuje s pravidly hry a jejich variacemi; dokáže vstoupit do role a v herní situaci přirozeně 

a přesvědčivě jednat 

rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z pozic různých postav; zabývá 

se důsledky jednání postav 

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

prostředků 

prezentuje inscenační tvar před spolužáky a na základě sebereflexe a reflexe spolužáků a učitele na 

něm dále pracuje, sleduje a hodnotí prezentace svých spolužáků, prezentuje se na veřejnosti 

 

 

Učivo 

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY DRAMATICKÉHO JEDNÁNÍ 

psychosomatické dovednosti - práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální a neverbální 

komunikace 

herní dovednosti - vstup do role,  jevištní postava 

sociálně komunikační dovednosti - spolupráce, komunikace v běžných životních situacích, v herních 

situacích a v situacích skupinové inscenační tvorby, prezentace, reflexe a hodnocení 

PROCES DRAMATICKÉ A INSCENAČNÍ TVORBY 

náměty a témata v dramatických situacích - jejich nalézání a vyjadřování 

typová postava - směřování k její hlubší charakteristice; činoherní i loutkářské prostředky 

dramatická situace, příběh - řazení situací v časové následnosti 

inscenační prostředky a postupy - jevištní tvar na základě improvizované situace a minipříběhu; 

přednes 

komunikace s divákem - prezentace, sebereflexe 

RECEPCE A REFLEXE DRAMATICKÉHO UMĚNÍ 

základní stavební prvky dramatu - situace, postava, konflikt 

současná dramatická umění a média - divadelní, filmová, televizní, rozhlasová a multimediální tvorba 

základní divadelní druhy - činohra, zpěvohra, loutkové divadlo, pohybové a taneční divadlo 
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Základní metody a způsoby práce 

Průpravné elementární hry a cvičení  

- hry a cvičení na rozehřátí, soustředění a uvolnění 

- hry na rozvoj smyslového vnímání 

- pohybové hry a hry s prvky pantomimy 

- hry kontaktové 

- hry rozvíjející mimojazykovou komunikaci a skupinové cítění 

- hry na rozvíjení plynulosti řeči a slovní komunikaci 

Dramatické improvizace / simulace  

- hra v situaci - žáci jednají sami za sebe v "uměle" navozených (simulovaných) situacích 

 - hra v roli - žáci přebírají ve hře sociální roli někoho jiného 

- charakterizace - už míří k divadelnímu projevu a znamená nejen převzetí cizí sociální role,     ale i 

individuálních charakteristických rysů konkrétní osoby 

- slovní reflexe zážitků a zkušeností z her, cvičení a improvizací, i následné rozhovory a diskuse ke 

zvolenému tématu 

- divadelní tvar, prezentace 
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6. Hodnocení žáků 
 

Obecné zásady pro hodnocení 

 

Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. 

Hodnocení žáka stanoví Hodnotící ( Klasifikační)  řád, který schvaluje ředitelka školy, je        

s ním seznámena Školská rada, žáci  a rodičovská veřejnost. 

Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu a motivovat ho  

k lepšímu výkonu. 

Při hodnocení je uplatňována přiměřená náročnost a pedagogický takt, soustředíme se na 

individuální pokrok každého žáka. 

Pro celkové hodnocení používáme klasifikaci, pouze na žádost rodičů a doporučení PPP se u 

žáků se SPU používá hodnocení slovní. U průběžného hodnocení používáme různé formy 

(klasifikace, slovní hodnocení, sebehodnocení žáků). 

 

Kritéria pro hodnocení 

 

 Zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci možností dítěte 

 Schopnost řešit problémové situace 

 Úroveň komunikačních dovedností 

 Schopnost vykonávat činnosti tvůrčím způsobem 

 Změny v chování, postojích a dovednostech 

 

Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků 

 Písemné práce 

 Ústní zkoušení a mluvený projev 

 Zpracování referátů a prací k danému tématu 

 Úprava sešitů, samostatné aktivity a domácí úkoly 

 Výroba pomůcek, modelů, laboratorní práce … 

 Projektové a skupinové práce 

 Vědomostní a dovedností testy Scio, Cermat (8. a 9. ročník) 

 

Základní pravidla hodnocení prospěchu 

  Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován stupni: 

1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný 

  Známka z hodnocení vědomostí nezahrnuje hodnocení chování žáka. 

Do klasifikace se promítá hodnocení úrovně dosažených vědomostí, dovedností, postup a 

práce s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka. 

Hodnocení musí probíhat průběžně v celém časovém období a výsledná známka je stanovena 

na základě dostatečného množství různých podkladů. 

V případě výrazného zhoršení prospěchu je nutno informovat rodiče. 

Klasifikuje se vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo. 

Všechny čtvrtletní písemné práce jsou vždy včas předem oznámeny žákům, v průběhu 

jednoho dne žák píše pouze jednu čtvrtletní písemnou práci. 

Po dohodě s vyučujícím má žák možnost opravit si neúspěch ve čtvrtletní práci písemnou 

nebo ústní formou. 
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Sebehodnocení 

 

Žáci jsou vedeni k sebehodnocení již od 1. ročníku. Ve všech ročnících probíhá 

sebehodnocení žáků v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů ústně nebo písemně. 

 

 

Chování 

 

Hodnocení chování žáka se odvíjí od dodržování Školního řádu. Hodnotí se chování ve škole, 

při školních akcích, reprezentaci školy a provádí je třídní učitel po dohodě s ostatními 

vyučujícími, případně pedagogická rada.  

Využívá se tří stupňů hodnocení : 1 – velmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – neuspokojivé 

 

 

 

Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítěte. 

 

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Hodnocení se řídí Vyhláškou č. 73/2005 Sb. Ve škole mohou být integrováni žáci 

s postižením smyslovým, tělesným, mentálním nebo s vývojovými poruchami učení a 

chování. Při hodnocení a klasifikaci vychází učitel z doporučení a závěrů PPP a hodnocení je 

zcela individuální. Žák je hodnocen s ohledem na své možnosti a schopnosti , je posuzován 

jeho individuální pokrok. Žáci integrovaní jsou vzděláváni i hodnoceni na základě plnění 

Individuálního vzdělávacího plánu. Na žádost rodičů mohou být hodnoceni slovně. 

Při slovním hodnocení se uvádí: 

a) ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

b) úroveň myšlení 

c) úroveň vyjadřování 

d) úroveň aplikace vědomostí 

e) píle a zájem o učení 

 

Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky výkonu dítěte. 
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Autoevaluace školy 
 

Autoevaluace – vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání  a 

výchovy ve škole.  

 

1. Oblasti autoevaluace 

 

 Materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání 

 Průběh vzdělávání 

 Školní klima a vzájemné vztahy 

- s rodiči 

- se žáky 

- mezi zaměstnanci školy 

- žáků k zaměstnancům školy 

- s veřejností, s ostatními subjekty, se kterými škola spolupracuje 

 Výsledky vzdělávání 

 Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických prac. 

 Soulad školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem 

 

2. Cíle a kritéria autoevaluace 

 

Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat 

podklady pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. Kritéria autoevaluace jsou 

stanovena pro jednotlivé dílčí cíle, které si škola stanovuje na každý školní rok 

 

3. Nástroje autoevaluace 

 

a) Rozbor dokumentace školy 

b) Rozhovory s učiteli, rodiči 

c) Rozbor účasti rodičů na akcích školy a na třídních schůzkách 

d) Dotazníky pro rodiče, žáky a učitele 

e) Srovnávací prověrky, dovednostní testy 

f) Hospitace 

 

4. Časové rozvržení autoevaluačních činností 

 Hospitační činnost ( v průběhu celého roku) 

 Sebehodnocení práce učitelů a hodnocení vedením školy za uplynulý školní rok 

( začátek školního roku) 

 Dovednostní testy žáků – Scio – 8. třídy, další srovnávací testy 

 Srovnávací prověrky – v průběhu celého školního roku 

 Dotazníky na klima školy ( 1 x  za dva roky) 

 Rozhovory s učiteli a žáky, výstupy  z jednání  Školské rady a Rady rodičů 
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Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, 

1. máje 268, okres Prachatice 

 
Školní vzdělávací program školní družiny 

 
 

Školní družina > škola pro všechny děti ve volném čase < 

 

 
1. Charakteristika školní družiny 

 
Školní družina: 

 
 je důležitý výchovný partner rodiny a školy 

 plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí 

 pomáhá dětem překonávat jejich handicapy 

 má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů 

 rozvíjí důležité osobní a sociální schopnosti 

 

Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům, která bude 

znát svou cenu, najde své místo ve zdravé sociální skupině. 

 

Cíl: připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím aktivit volného času 

žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji. 

 

Školní družina je místem pro: 

 

 zájmové vyžití dětí 

 regeneraci sil dětí po vyučování 

 rozvíjení tvořivosti 

 posilování sebevědomí 

 radost 

 komunikaci vychovatelek a rodičů  

 

Činnost a výchovné působení vychovatelek v jednotlivých odděleních vychází z požadavků 

pedagogiky volného času (ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka 

pomůcek, her; podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, 

zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti).  
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2. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončení vzdělávání 

 
  ŠD je určena pro žáky 1. – 5. tříd, přednostně jsou přijímáni žáci 1. – 3. tříd. O přijetí žáka 

do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Žáka přihlašují rodiče na základě přihlášky dítěte do ŠD.  

ŠD se naplňuje do počtu maximálně 30 dětí v oddělení.  

  Děti vyzvedávají zákonní zástupci osobně. Součástí přihlášky je rovněž zmocnění další 

osoby oprávněné k vyzvedávání. Když dítě bude odcházet v určitou dobu samo, musí to mít 

též zapsáno v přihlášce dítěte do ŠD. 

 

Rozhodující kritéria pro přijímání jsou: 

- kapacita školní družiny (120 žáků), 

- věk dítěte (upřednostňovány jsou děti ve věku od 6 do 10 let). 

   

  Na základě písemné žádosti rodičů (zákonných zástupců) o vyřazení žáka může žák ukončit 

docházku do školní družiny kdykoli v průběhu školního roku.  

Žák může být vyřazen ze ŠD, jestliže nemá uhrazenu platbu za ŠD, nebo pokud závažným 

způsobem porušuje řád ŠD. O vyřazení žáka ze ŠD rozhoduje ředitelka školy. 

 

 

 

3. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných 

 
  Zabezpečení výuky a výchovy těchto žáků se uskutečňuje plně v souladu se ŠVP. 

Vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných se ve 

školní družině realizuje zpravidla formou individuální integrace v běžných třídách a 

skupinách. ŠD se opírá o doporučení a spolupráci s ŠPP as PPP.  

Důležitá je spolupráce vychovatelky s rodiči (zákonnými zástupci)žáka, s třídním učitelem, 

vedením školy a pracovníky ŠPP. 

 

4. Materiální a ekonomické podmínky ŠD 

 
- inspirující, nestresující prostředí 

- účelově vybavené prostory družin (možnost kreativního přizpůsobení) 

- nábytek 

- koberce (1/3 třídy určena k odpočinku a hrám) 

- pohovka, polštáře a přikrývka k relaxaci 

- TV, radiomagnetofon, dětské knihy, časopisy 

- dětský herní nábytek – kuchyňka 

- stolní hry, konstrukční stavebnice 

- „dopravní“ koberec 

- pomůcky ke sportovním činnostem (míče, švihadla, kruhy, koš na košíkovou) 

- klavír, kytara, ozvučné nástroje 

- materiál na výtvarnou a pracovní činnost 
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Možnost využívání prostor školy a okolí 

- tělocvična 

- počítačová učebna 

- knihovna 

- interaktivní tabule 

- školní hřiště – fotbalové branky, běžecká dráha, pískové doskočiště, skákaný panák, 

travnatá plocha na provozování pohybových her 

- hřiště v parku – běžecké dráhy, koše na košíkovou 

- lesopark 

- školní zahrada, pozemek 

 

1. a 2. oddělení ŠD využívá plně vybavené třídy ŠD v přízemí budovy školy v parku,  

3.a 4. oddělení nemá k dispozici vlastní plně vybavenou třídu, využívá tedy kmenových 

učeben tříd doplněných dětskými hrami a pomůckami pro výtvarnou a pracovní činnost. 

 

Ekonomické podmínky 

 
Příspěvek na ŠD činí 100,- Kč za měsíc  bez ohledu na počet dní strávených v družině. 

Forma platby je buď převodem z účtu, hotově v kanceláři školy nebo složenkou. 

Rozdělení finančních prostředků: 

- 1/3 na materiální vybavení pro děti 

- 1/3 na úhradu energie a provozu ŠD 

- 1/3 na mzdy pro vychovatelky 

 

 
5. Personální podmínky 

 
  Ve ŠD pracují všechny vychovatelky s patřičným vzděláním, které mají určité zaměření 

(sport, hudební, pohybová a pracovní výchova, literárně dramatická a hudební výchova). 

Vychovatelky proto mohou nabízet v rámci ŠD kroužky s tímto zaměřením. 

 

  

6. Bezpečnost a ochrana zdraví (tělesné, emoční, sociální) 

 
1. Poučení dětí o bezpečnosti při práci, při různých činnostech, přesunech, vhodné 

vybavení prostor ŠD. Bezpečnost ve všech prostorách užívaných ŠD je zajištěna řády, 

se kterými jsou děti seznámeny: 

 vnitřním řádem ŠD 

 školním řádem 

 řády odborných učeben 

2. Bezpečnost v dopravě – beseda s Městskou policií o vhodném chování  

3. Prevence sociálně patologických jevů – zabránit šikaně, zapojení všech dětí do 

společné práce, posílení sebevědomí pochvalou 

4. Zajištění dostatečného odpočinku po vyučování a pobytu na čerstvém vzduchu 

5. Začlenění dětí odlišných etnik (jiná kultura, zvyky, mentalita), podpora a prohloubení 

dobrých vzájemných vztahů, porozumění a pomoc druhému 
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7. Konkrétní cíle vzdělávání 
. 

Výchovné programy se zaměřují na tyto základní cíle: 

 
a) výchova ke zdravému životnímu stylu 

b) posilování komunikačních dovedností 

c) odpovědnost za své chování 

d) ovládání negativních citových reakcí 

e) poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině 

f) formování životních postojů 

g) nacházení nových vazeb mezi již získanými poznatky z vyučování 

 

1. Výchova ke zdravému životnímu stylu 
 výchova k odpovědnosti za svou osobu, za své zdraví 

 výchova ke správným stravovacím návykům, pitný režim 

 dodržování osobní hygieny 

 posilování tělesné zdatnosti 

 rozvíjení citové stránky osobnosti, citové vazby 

 

2. Posilování komunikačních dovedností 
 rozvíjení slovní zásoby 

 schopnost vyjádřit se 

 schopnost naslouchat 

 uplatnění se v kolektivu 
 

3. Odpovědnost za své chování 
 řešení různých situací 

 důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality 

 posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého 

chování 

 

4. Ovládání negativních citových reakcí  
 vypořádat se se stresem 

 vyrovnání se s nedostatky a neúspěchy 

 

5. Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině 
 kladným hodnocením zvyšovat sebevědomí 

 posilování pozitivního myšlení 

 objektivní hodnocení činnosti každého člena 

 

6. Formování životních postojů 
 vytváření společensky žádoucích hodnot 

 úcta, porozumění, tolerance 

 schopnost a ochota pomoci 

 vytvoření vlastního sebevědomí 

 posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům 
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7. Nacházení nových vazeb mezi již získanými poznatky z vyučování 
 možnost vzájemného doplňování školního vyučování a výchovně-vzdělávací práce 

školní družiny 

 přinášet nové podněty, obohacovat poznatky 

o Člověk a jeho svět 
 místo, kde žijeme 

 Vztah ke své škole, městu, státu 

 Vycházky, výlety, poznatky z cest 

 Lidé kolem nás 
 Příbuzenské vztahy v rodině 

 Vztahy mezi dětmi 

 Vztahy ke škole 

 Pravidla slušného chování 

 Základní lidská práva a práva dítěte  

 Práva a povinnosti 

 Lidé a čas 
 Tradice, zvyky, odlišnost způsobů života 

 Návštěva kulturních institucí – muzeum, knihovna, kino 

 Orientace v čase 

o Člověk a příroda 
 Ochrana přírody, praktické poznávání přírody 

 Proměny přírody 

 Roční období 

 Činnost člověka v přírodě (pozitivní, negativní) 

 Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody 

 Likvidace odpadů, třídění odpadů 
o Člověk a svět práce 

 Elementární dovednosti 

 
Výchovných cílů je dosahováno atraktivní formou úměrnou stupni rozvoje dětské osobnosti, 

zájmům a daným podmínkám: 

 
o Společenské a sportovní hry 

o Vědomostní soutěže 

o Exkurze 

o Vycházky do přírody 

o Skupinové práce 

o Individuální činnosti 

o Zájmové kroužky 
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8. Časový harmonogram školní družiny 

 

Družina je otevřena od 6, 00 do 8,00 a po vyučování od 11,30 do 16,15 hodin. 

 
 6,00-8,00 11,30-12,00 12,00-13,00 13,00-15,00 15,00-15,15 15,15-16,15 

 

Po 

 

 

 

 

 

 

 

Individuální 

činnost a 

příprava na 

vyučování 

 

 

 

 

 

 

 

Odpočinek po 

vyučování, 

administrativní 

činnost 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava na 

oběd, oběd 

Pobyt venku, 

individuální 

činnost, 

vlastivědná 

činnost 

 

 

 

 

 

 

 

Svačina 

Didaktické 

hry, 

individuální 

činnost 

 

Út 

Pobyt venku, 

vycházka, 

hudební 

výchova 

Stolní hry, 

četba, plnění 

domácích 

úkolů 

 

St 

Pobyt venku, 

sezónní 

činnosti, 

pracovní 

činnost 

Technické hry, 

individuální 

činnost 

 

Čt 

Pobyt venku, 

hry na hřišti, 

pracovní 

výchova 

Stolní hry, 

četba, 

individuální 

činnost 

 

Pá 

Pobyt venku, 

odpočinkové 

odpoledne 

Společenské 

hry, 

individuální 

činnost 
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9. Rámcový plán ŠD  
 
 

Září   Divadlo  

 

Říjen   Sportovní odpoledne na koloběžkách na dopravním hřišti 

 

Listopad  Sběr kaštanů pro lesní zvěř 

Výroba figurek z přírodnin 

Vítání občánků – vystoupení pěveckého kroužku 

 

Prosinec  Návštěva Městské knihovny 

Pečení perníčků, výroba vánočních dárků 

   Rozsvěcení vánočního stromku – vystoupení pěveckého kroužku 

Zpívání koled u stromečku s kytarou a Orffovými nástroji 

 

Leden   Návštěva Městské knihovny 

Návštěva NP Šumava – program „O parku“ 

Sněhulákiáda – zábavné hry na sněhu, závody na lopatách 

Vítání občánků – vystoupení pěveckého kroužku 

 

Únor   Návštěva Městské knihovny 

Návštěva NP Šumava 

Karneval 

Výroba dárků ke Dni učitelů – kroužek Dovedné ruce 

 

Březen  Exkurze na Záchrannou službu 

 

Duben             Od kořenů ke korunám – naučná soutěžní hra městem 

 

Květen  Den matek - vystoupení v MěKS Vimperk 

Sběr léčivých bylin 

 

Červen  Den dětí – hledání pokladu v Arboretu 

   Školní slavnost – vystoupení pěveckého kroužku 
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10. Zájmové zaměření dětí v době pobytu ve školní družině 

 
V době pobytu ve školní družině umožňujeme dětem rozvíjet své zájmy ve specificky 

zaměřených kroužcích. 

 

o Kroužky ŠD 

o Pěvecký kroužek  

o Bruslení 

o Sportovní kroužek 

o Dovedné ruce 

o Kroužky školy 

o Dramatický kroužek 

o Mažoretkový sport 

o Počítače 

o Náboženství 

o Skiraplé 

o Snowboarding 

o Jazykové kroužky 

o Anglický jazyk 

 

Mimo tyto kroužky se děti seznamují se všemi oblastmi zájmové činnosti a jednotlivé aktivity 

jsou zapracované v týdenní skladbě zaměstnání: 

 

o Pohybové a tělovýchovné aktivity 

o Výtvarné činnosti 

o Rukodělné činnosti  

o Hudba, zpěv a tanec 

o Literárně-dramatická činnost 

o Přírodovědná a vlastivědná činnost 
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 Zájmové zaměření dětí v době pobytu ve školní družině 

 
V době pobytu ve školní družině umožňujeme dětem rozvíjet své zájmy ve specificky 

zaměřených kroužcích. 

o Kroužek ŠD 

o Pěvecký kroužek  

o Bruslení 

o Sportovní kroužek 

o Dovedné ruce 

o Kroužky školy 

o Dramatický kroužek 

o Mažoretkový sport 

o Počítače 

o Náboženství 

o Skiraplé 

o Snowboarding 

o Jazykové kroužky 

o Anglický jazyk 

 

Mimo tyto kroužky se děti seznamují se všemi oblastmi zájmové činnosti a jednotlivé aktivity 

jsou zapracované v týdenní skladbě zaměstnání: 

o Pohybové a tělovýchovné aktivity 

o Výtvarné činnosti 

o Rukodělné činnosti  

o Hudba, zpěv a tanec 

o Literárně-dramatická činnost 

o Přírodovědná a vlastivědná činnost 

 

 

Materiální podmínky ŠD 

 
- inspirující, nestresující prostředí 

- účelově vybavené prostory družin (možnost kreativního přizpůsobení) 

- nábytek 

- koberce (1/3 třídy určena k odpočinku a hrám) 

- pohovka, polštáře a přikrývka k relaxaci 

- TV, radiomagnetofon, dětské knihy, časopisy 

- dětský herní nábytek – kuchyňka 

- stolní hry, konstrukční stavebnice 

- „dopravní“ koberec 
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Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 1/ 2016 
 

 

Název školního vzdělávacího programu: 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Škola: Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice 

 

Ředitel školy: Mgr. Dagmar Rückerová 

 

Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Dana Toušlová 

 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 

 

Ve Vimperku dne 29. 8. 2016 

 

…………………………………………………….. 

Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka  školy  

 

 

 

 

      razítko školy 

Tímto dodatkem se od 1. 9. 2016 doplňuje školní vzdělávací program Základní 

školy T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268 o samostatnou kapitolu „Vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně 

nadaných“ takto: 

Požadované výstupy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných a mimořádně nadaných jsou uvedeny v Rámcovém vzdělávacím 

programu základního vzdělávání. 

 

 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě 

s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné 

poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná 

opatření realizuje škola. 

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti 

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

druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných 

opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba 

mít na zřeteli fakt, že se žáci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech 

liší. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití 

vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. 

Pedagog tomu přizpůsobuje své vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných 

opatření. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro 

zpracování PLPP a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně 

podkladem pro tvorbu IVP. PLPP a IVP zpracovává škola. 

Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 

vyhlášky č. 27/2016 Sb.) v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy 

v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání, kterých je využíváno při 

stanovení individuálního vzdělávacího plánu. V tomto plánu se vzdělávací obsah upraví tak, 

aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby 

vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima. 

K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření 

IVP. To umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory 

(týká se žáků s lehkým mentálním postižením) upravovat očekávané výstupy vzdělávání, 

případně je možné přizpůsobit i výběr učiva.  

Úpravy obsahu a realizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od 

třetího stupně podpůrných opatření jsou předmětem metodické podpory. Pedagogickým 

pracovníkům je zajištěna metodická podpora formou dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 

K úpravám vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP dochází v IVP žáků s přiznanými 

podpůrnými opatřeními od třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením). 

V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně (týká se žáků s lehkým 

mentálním postižením) a čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou části nebo celého 

vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů změnit minimální časové dotace vzdělávacích 

oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV. 

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích 

obsahů může být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována 

do IVP na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická a pedagogická intervence. Počet 

vyučovacích hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v závislosti na stupni podpory 

stanoven v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Časová dotace na předměty speciálně 

pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové dotace. 

Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením jsou zohledňována jejich specifika: 

problémy v učení - čtení, psaní, počítání; nepřesné vnímání času; obtížné rozlišování 

podstatného a podružného; neschopnost pracovat s abstrakcí; snížená možnost učit se na 

základě zkušenosti, pracovat se změnou; problémy s technikou učení; problémy 
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s porozuměním významu slov; krátkodobá paměť neumožňující dobré fungování pracovní 

paměti, malá představivost; nedostatečná jazyková způsobilost, nižší schopnost číst a 

pamatovat si čtené, řešit problémy a vnímat souvislosti. 

Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve vzdělávání 

žáků s lehkým mentálním postižením osvědčují, patří například posilování kognitivních 

schopností s využitím dynamických a tréninkových postupů, intervence s využitím 

specifických, speciálně pedagogických metodik a rozvojových materiálů; pravidelné a 

systematické doučování ve škole, podpora přípravy na školu v rodině, podpora osvojování 

jazykových dovedností, podpora poskytovaná v součinnosti asistenta pedagoga. 
 

Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole 
 

• tvorba, realizace a vyhodnocování PLPP u těchto žáků je prováděna na základě pokynu 

ředitele školy a za spolupráce ŠPP(školní poradenské pracoviště = školní psycholog, 

výchovný poradce, školní metodik prevence)  popř. jinými odborníky; 

• tvorba, realizace a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů u těchto žáků je 

prováděna na základě pokynu ředitele školy a za spolupráce s ŠPP; 

 

 Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků škola umožní: 

 

• uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci 

činností a při stanovování obsahu, forem i metod výuky; 

• všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání žáků; 

• při vzdělávání žáka, který nemůže vnímat řeč sluchem, jako součást podpůrných opatření 

vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám a s jehož užíváním má 

zkušenost; 

• při vzdělávání žáka, který při komunikaci využívá prostředky alternativní nebo 

augmentativní komunikace, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním 

systému, který odpovídá jeho vzdělávacím potřebám; 

• v odůvodněných případech odlišnou délku vyučovacích hodin pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami nebo dělení a spojování vyučovacích hodin; 

• pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona případné prodloužení základního 

vzdělávání na deset ročníků; 

• formativní hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; 

• spolupráci se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými 

pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupráci s odborníky 

mimo oblast školství (zejména při tvorbě IVP); 

• spolupráci s ostatními školami; 

 

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

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

s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, 

v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, 

jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu 

činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností. 
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Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole 

Škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky 

k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. To 

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

Výuka žáků probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu 

včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i 

uplatnit a dále rozvíjet. 

Škola tedy využívá pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření 

podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. 

Při vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků je věnována pozornost i žákům 

se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole 
 

• tvorba, realizace a vyhodnocování PLPP u těchto žáků je prováděna na základě pokynu 

ředitele školy a za spolupráce s pracovníky ŠPP, popř. jinými odborníky; 

• tvorba, realizace a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů u těchto žáků je 

prováděna na základě pokynu ředitele školy a za spolupráce s ŠPP 

 

Přehled podpůrných opatření  

Vzdělávání žáků se SVP probíhá s využitím podpůrných opatření, která se člení do 5 

stupňů podle organizační a finanční náročnosti. Pro žáky je podpora bezplatná.  

Podpůrná opatření mají definovanou finanční náročnost, která je vyjádřena ve formě 

kódového označení v přehledu podpůrných opatření, který je součástí prováděcího předpisu, 

tedy vyhlášky ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kód uvádí školské 

poradenské zařízení do doporučení ke vzdělávání žáka se SVP. Škola následně přenese kód 

normované finanční náročnosti zvolených podpůrných opatření do matriky. 

 

Hlavní podpůrná opatření zahrnují (úplný přehled viz Přílohu č. 1 

Vyhlášky č. 27/2016): 

 
a) Poradenská pomoc školy (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní 

psycholog, školní speciální pedagog, školní logoped) a pomoc školského 

poradenského zařízení – PPP (pedagogicko-psychologické poradny) a SPC 

(speciálně pedagogického centra) 

 

b) Úpravu organizace vzdělávání (například využívání disponibilních hodin pro 

vzdělávání žáků se SVP, které umožňují zařadit předměty speciálně pedagogické péče, 

intenzivnější výuku českého jazyka pro cizince a etnické menšiny, úpravu výuky 

u selhávajících žáků, úpravu obsahu vzdělávání, dále již zmíněné úpravy v hodnocení 

žáků a v metodách výuky, úpravy výstupů ze vzdělávání, existuje také možnost 

prodloužit dobu vzdělávání žáka až o 2 roky atd.) 

 

c) Úpravu podmínek přijímání a ukončování vzdělávání – respektuje se, jakým 

způsobem se žák vzdělával, jaká měl podpůrná opatření, a ta se uplatňují v případě 

potřeby i při přijímání ke studiu a při ukončování vzdělávání 
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Úprava výstupů ze vzdělávání – upravený RVP ZV definuje podmínky, za kterých je možné 

úpravy výstupů ze vzdělávání na ZŠ připravit a skupiny žáků, pro které je možné tyto úpravy 

provést (žáci s LMP, žáci zrakově a sluchově postižení, případně žáci s kombinovaným 

postižením), viz S:\pracovnici-ucitele\inkluze. Dále podrobněji k těmto úpravám dokument 

Úpravy ŠVP podle RVP ZV. 

 

Využívání IVP (individuální vzdělávací plán, který se při vzdělávání těchto žáků již dnes 

uplatňuje), návrh na úpravu vzdělávání žáka připravuje ŠPZ (školské poradenské zařízení) a 

rodič nebo zletilý žák žádá ředitele školy o možnost vzdělávat se podle IVP; kontrola IVP 

probíhá 1x ročně. S IVP seznamuje ředitel školy, respektive třídní učitel všechny vyučující, 

kteří se na vzdělávání žáka podílejí 

d) Asistenta pedagoga, případně dalšího pedagogického pracovníka - například 

speciálního pedagoga; ti se nově stávají podpůrnými opatřeními s normovanou 

finanční náročností 

 

e) Úpravu vzdělávání neslyšících žáků s podporou tlumočníků českého znakového 

jazyka a přepisovatelů 

 

f) Možnost uplatnit augmentativní a alternativní formy komunikace 
 

g) Možnost vzdělávat ve stavebně nebo technicky upravených prostorách 

 

h) Úhradu speciálních učebnic, didaktických a kompenzačních pomůcek 

Nová je také možnost poskytovat podpůrná opatření ve školských zařízeních, která se 

podílejí na vzdělávání žáka, případně na přípravě na vzdělávání žáka. Jedná se především o 

družiny, školní kluby. Druh a rozsah podpůrných opatření vychází ze speciálních 

vzdělávacích potřeb žáka a také z toho,  která podpůrná opatření má žák k dispozici ve škole a 

která jsou nezbytná i pro jeho činnost ve školských  zařízeních. 

Rozsah podpory je limitován dobou, kterou dítě v těchto zařízeních tráví. Popis možné 

podpory je uveden ve vyhlášce č.27/2016 Sb., v přehledu podpůrných opatření. Pokud je 

školské zařízení součástí právnické osoby - školy, obdrží škola jedno doporučení ke 

vzdělávání žáka.  

Ředitel školy poskytne ŠPZ, u něhož zákonný zástupce požádal o vyšetření a vystavení 

Doporučení ke vzdělávání žáka, aktuální informace o podmínkách a možnostech školy, které 

se vztahují k potřebám žáka a k možnostem takového žáka v ní vzdělávat. 

Po vydání doporučení má škola maximální dobu  čtyř měsíců pro  vytvoření doporučených 

podmínek pro vzdělávání žáka a zajištění podpůrných opatření. V případě, že v této lhůtě 

nelze ve škole zajistit např. stavební či technické úpravy, zváží ŠPZ po konzultaci se školou a 

zákonným zástupcem žáka možnost  kombinace jiných podpůrných opatření, v krajním 

případě doporučí rodiči školu, která je technicky připravena pro vzdělávání žáka.  

V případě nemožnosti zajistit v předepsané lhůtě personální podpůrná opatření (asistent 

pedagoga, speciální pedagog, učitel předmětu speciálně pedagogické péče apod.), hledá do 

doby zajištění personálního podpůrná opatření škola či školské zařízení řešení, které umožní 

podporu žáka (např. dohodou o podpoře a metodickém vedení s SPC nebo PPP). Vždy je 

třeba se řídit základním pravidlem, že jakékoli řešení musí být v nejlepším zájmu žáka.  
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Opatření, která realizuje škola sama 

Podpůrná opatření 1. stupně 

Škola volí podpůrná opatření prvního stupně tehdy, pokud žák má při vzdělávání takové 

obtíže, že je nezbytné jeho vzdělávání podpořit prostředky pedagogické intervence (změny 

v metodách a výukových postupech, změny v organizaci výuky žáka, úpravy v hodnocení, 

v začleňování do sociální a komunikační sítě školní třídy); pokud se jedná o drobné úpravy 

v rámci výuky jednoho předmětu, je úprava věcí individualizace výuky a práce jednoho 

pedagoga.  

Pokud úpravy vyžadují spolupráci více pedagogů, vytváří škola Plán pedagogické 

podpory (PLPP) - stručný dokument, ve kterém jsou uvedeny potřeby úprav ve vzdělávání 

žáka, návrh jak se bude vzdělávání žáka upravovat a v čem. Pedagogové následně 

vyhodnocují efektivitu zvolených úprav. Pokud se ani s dodatečnou podporou pedagogů 

vzdělávání žáka nezlepší a nemá trend zlepšovat nebo je jeho stav naopak setrvalý nebo se 

horší - pak je vhodné žákovi a zákonným zástupcům doporučit, aby navštívili školské 

poradenské zařízení. 

Škola zajistí předání PLPP školskému poradenskému zařízení, aby se předešlo uplatňování 

neúčinných podpůrných opatření.  

 

 Opatření, která škola realizuje na základě doporučení školského 

poradenského zařízení 
 

Podpůrná opatření 2. - 5. stupně  

A. Zákonný zástupce žáka respektoval doporučení školy nebo se rozhodl sám 

k návštěvě ŠPZ 

Školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC) nejpozději do tří měsíců od objednání 

žáka provede posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka a do 30 dnů od návštěvy 

ŠPZ vypracuje pro rodiče zprávu z vyšetření. Pro rodiče a školu pak vypracuje 

Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. V případě, že 

podmínkou pro stanovení podpůrných opatření je vyjádření dalšího odborníka (lékaře 

apod.), prodlužuje se tomu adekvátně lhůta pro vypracování Doporučení. 

Při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb vychází ze sdělení rodiče a žáka, ze 

závěrů školy a PLPP, pokud byl zpracován, dále ze závěrů vyšetření lékařů a dalších 

odborníků, kteří se do té doby nebo i následně podíleli na péči o žáka. 

Pokud bude příprava Doporučení ke vzdělávání žáka vyžadovat: 

a) informace školy (zajištění pomůcek, přítomnost asistenta pedagoga ve třídě 

v případě, že již ve třídě asistent působí, uzpůsobení dalších podmínek pro 

vzdělávání žáka, tj. velikost třídy, organizace vzdělávání atd.) – pak před 

vydáním doporučení zástupce ŠPZ konzultuje se školou. Obvykle ve školách 

zajišťují tyto služby výchovní poradci nebo ředitel školy pověří jiného 

pedagoga, který bude o nastavování podpůrných opatření se ŠPZ komunikovat 

b) informace dalšího ŠPZ, pokud bude charakter speciálních vzdělávacích potřeb 

žáka takový, že bude třeba komunikovat s více zařízeními. 

Jedná se především o žáky s kombinovaným postižením, kdy žák má obtíže, 

které pramení například z poruchy učení a současně je slabozraký a je třeba mu 

poskytovat i speciálně pedagogickou péči. V takovém případě se musí domluvit 

dvě ŠPZ na formulaci jednoho Doporučení ke vzdělávání žáka, aby podpůrná 

opatření nebyla poskytována duplicitně 
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B. Zákonný zástupce žáka přes opakovaná upozornění a vysvětlení důsledků 

nenavštívil ŠPZ za účelem nastavení podpůrných opatření ve vzdělávání žáka a 

způsobil tak žákovi obtíže při vzdělávání, protože škola sama dostatečná 

podpůrná opatření vytvořit nemůže. 

 

V této situaci se může škola obrátit na zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) a v souladu se 

zákonem o sociálně právní ochraně dětí požádat o součinnost. Tato varianta je považována za 

mezní, tedy je třeba ji volit až v případě, kdy nelze jinými cestami dosáhnout naplnění zájmu 

žáka.  

 

 

Doporučení ke vzdělávání žáka se speciální vzdělávací potřebou 
 

Doporučení vystavuje školské poradenské zařízení. Formulář Doporučení ke vzdělávání 

žáka se SVP lze nalézt v Příloze č. 5 Vyhlášky č. 27/2016 na S:\pracovnici-ucitele\inkluze. Po 

jeho vystavení seznamuje s jeho obsahem společně se zprávou z vyšetření zákonného 

zástupce žáka nebo žáka zletilého. 

Vyšetření žáka i vystavení dokumentů je možné vždy jen s informovaným souhlasem rodiče 

nebo zletilého žáka. Doporučení je předáno škole a zde je následně projednáno, případně ještě 

upraveno se souhlasem všech participantů (škola, rodič, žák, ŠPZ) a s informovaným 

souhlasem rodiče či zletilého žáka podepsáno.  

Doporučení obsahuje popis vzdělávacích potřeb žáka, popis všech zvolených podpůrných 

opatření včetně IVP, doporučení k poskytnutí asistenta pedagoga nebo dalších osob 

podporujících vzdělávání žáka, vymezení pomůcek atd.   

Jak bylo zmíněno výše, navržená a vzájemně odsouhlasená podpůrná opatření by se měla 

začít školou realizovat neprodleně, nejpozději do 4 měsíců ode dne jejich nastavení. Pokud 

tak škola z různých důvodů neučiní, je nezbytné opětovně vyhodnotit její postup a případně 

domluvit restrukturalizaci podpůrných opatření. 

ŠPZ vyhodnocuje účelnost a efektivitu zvolených podpůrných opatření nejpozději po roce od 

jejich přidělení, jinak jejich platnost trvá zpravidla dva roky. Frekvence kontrol je obdobná 

jako v případě kontrol IVP, které bude obvykle součástí Doporučení . 
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Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 

 

 

 

 

………………………………………………………                                               

 Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka školy                                      razítko školy 

 
 

 

 

Změny rámcového učebního plánu nejsou oproti jeho předchozí verzi nijak 

zásadní. U vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je snížena minimální 

časová dotace o dvě hodiny na prvním stupni z 35 na 33 hodin. O tyto dvě 

hodiny je navýšena disponibilní časová dotace u vzdělávacího oboru Český 

jazyk a literatura.  

Disponibilní časová dotace druhého stupně je jednoznačně stanovena na 18 

hodin. Časová dotace Dalšího cizího jazyka již není v souvislosti s disponibilní 

časovou dotací uváděna, druhý cizí jazyk se vyučuje v osmém a devátém 

ročníku s časovou dotací 6 hodin. Věcně se tím počty hodin nemění, jen je obsah 

tabulky jednoznačnější. 
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Učební plán 1. stupeň – 1. – 5. ročník 

 

 
 
 

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 
Ročník, časová dotace Celkem 

 1. 2. 3. 4. 5. 1.- 5. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 10 9 9 7 7 33 + 9 

 Anglický jazyk 1 1 3 3 3 9 + 2 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 4 5 5 5 5 20 + 4 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika x x x 1 1 1 + 1 

Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 1 2 3 3 3 12 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

 Výtvarná  výchova 1 1 1 2 2 7 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Člověk a svět práce Pracovní výchova 1 1 1 1 1 5 

Celkem hodin  21 22 25 25 25 102 + 16 
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Učební plán – 2. stupeň – 6. – 9. ročník 

 
 

Vzdělávací oblast   Vyučovací předmět Ročník, časová dotace Celkem 

  6. 7. 8. 9. 6. - 9. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

4 5 4 5 15 + 3 

Anglický jazyk 4 4 3 3 12 + 2 

Německý jazyk 
  

3 3 6 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 4 5 5 4 15 + 3 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika 1 
   

1 

Člověk a společnost 
Dějepis 2 2 2 2 7 + 1 

Výchova k občanství 1 + 1 1 1 1 4 + 1 

Člověk a příroda 

Fyzika 1 2 2 2 5 + 2 

Chemie 
  

2 2 4 

Přírodopis 2 2 1 + 1 1 + 1 6 + 1 + 1 

Zeměpis 2 2 2 1 6 + 1 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Člověk a zdraví 

Výchova ke zdraví - integrace vzdělávacího obsahu do předmětů                              
Výchova k občanství a Přírodopis 

Tělesná výchova 3 3 3 3 8 + 4 

Člověk a svět práce 

Pracovní činnosti 1 1 
  

2 

Svět práce 
  

1 1 1 + 1 

Celkem hodin 29 30 32 31 
 

122 v tom 
18 disp. hod. 

       

        

 


